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Ct ^^nlr^br^u 
Til Landmænd og Lovgivere, 

Den Eder herved forelagte Bogs Engelske Titel er: „A Trea- 

tice Oli tiie Succession to Property vacant by death Inciuding 

Inquirics into the Inlhicnce of Primogeniturcj Entails, Com- 

puisory Partition, Poundations d*c. Over the Public In- 

IcrcsLs, by J. R. M«. Cullochj Esq. Mcmbcr of the Intitute 

of Francc. — [Motto:] m’étonne que les publicistes 

anciens et modernes n’aicnt pas attribue aux lois sur les 

successions unc plus grande influence dans la marche des 

alTaires humaincs” — De Tocqueville, London 1843. (d. e. 

En Afhandling om den ved Dødsfald Icdigblcvne Eiendoms 

Arv: indbefattende Undcrsogclscr angaaende Indflydelsen af 

Forstefddselsrel, Arvbaandj Tvungen Arvdeling, Stiftelser Æc. 

paa offentlige Interesser]. Jeg har forkortet denne Titel i 

nærværende Danske Oversættelse, vel tildels af typograpliiskc 

Grunde, for at faae et smukkere Titelblad, men dog tillige 

af vigtigere Hensyn. Egentlig synes Udtrykket „den ved 

Dddsfald Icdigblcvne” overflødigt, siden dette ligger i Ordet 

„Arv”, dog er det ikke usandsynligt, at denne tankerige og 

sindige Forfatter har med fuldt Overlæg vedtaget denne Di- 

slinction. Arv betegner nemlig et Begreb som omfatter 

mange flere Ting end Eiendom. Saavel onde som gode 

Ting kunne arves: Sygdomme, Lidenskaber, Fjendskab og 

Venskab, Sjæls- og Legems-Lyder og Dyder ere ofte arve¬ 

lige, og i en omfattende philosophisk Afhandling om Arv i 

det Hele, maatte alle disse komme under Overveielse, ja 

selv Arvesynden med; dog det nærmest beslægtede, side¬ 

ordnede Begreb som Forfatteren sandsynligviis her har tænkt 
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paa 5 turde vsere en Adels-Titel; og der kunde vistnok en 

nyttig og lærerig Bog skrives „om den ved Dddsfald Icdig- 

blevne Titels Arv”, som vilde danne et smukt Sidestvkke 

til nærværende Værk, og vor Forfatter kunde vist bedre end 

mangen en anden udvikle ,og belyse Adels-Titlernes Historie, 

saavelsom disses politiske Betydning og Værd. Det er ingen¬ 

lunde usandsynligt, at det kan ligge i Mr. IMc. Cullocbs Plan, 

at udarbeide et saadant Værk, da ogsaa en Titel-Arv, hvor 

Landadelen er i Besiddelse af vigtige politiske Rettigheder, 

er af overmaade stor Betydning, ikke blot for den selv som 

særegen Klasse, men for liele Samfundet, hvori den uflgjdr 

et uundværligt organisk Led, hvis Samfundet skal kunne 

kaldes politisk. Nu er „Den ved Dddsfald ledig blevnc” en 

Distinetion, som er mere nddvendig for „Titel” end for Arv”, 

da der gives en Mængde Titler som ikke ere arvelige. Men 

selv om Mr. M^- Culloch skrev eti Bog om ved „Dddsfald 

ledig blevnc Titler”, saa er det mere end tvivlsomt, at en 

saadan vilde blive oversat paa Dansk, da her næppe vilde 

være Marked for en saadan Bog. Jeg har'altsaa paa Titelen 

af nærværende Oversættelse udeladt en Distinetion, som kun 

under den her angivne Forudsætning vilde blive nddvendig. 

Vi fole os overbeviste om, at enhver iblandt Eder som 

har Leilighed til med Eftertanke at gjennemlæse foreliggende 

lille Værk, vil snart blive overtydet om, at det indeholder 

, Lærdomme og Oplysninger, som for nærværende Tid ere i 

hdieste Grad fornddne — fornodne for Sverrig, Danmark, 

Tydskland, Ungarn, Italien, Belgien — og som for tredsinds- 

tyve Åar siden vilde have været af uendelig stor Vigtighed 

for Frankrig, men som nu for dette sidstnævnte Land komme 

for sildigt, da de falske Lærdomme som Mr. M«- Culloch 

bekjæmper, have udbredt sig over hele Landet, gjennem- 

trængt alle Klasser, alle Gemytter, alle Sæder, al Lovgivning. 

Her kan man med fuld Fdie anvende Kong Eysteins Ud- 

raab til hans Broder Kong Sigurd: „Nu rdrte du ved Bylden I” 

Ja tilvisse, Mr. Mc- Culloch har mere en rort ved, han har 

aabnet Frankrigs sociale og Lovgivnings Byld, og saa sikker 

% 
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var denne indsigtsfulde politiske Tænker i sin Sag, at han 

kunde allerede i 1847 forudsige i rigtig Tidsfdlge dc Ulyk¬ 

ker, som siden liavc overvældet Frankrig indtil denne Dag. 

(S. 153). Saa sikker Aar hans saavel Prognose som Diagnose 

af Sygdommen, at han kunde med Noiagtighed forudsige dens 

Udvikling i de tilkommende Stadier, endog indtil Enkeltheder. 

Mr. Mc* Culloch har i dette Værk tydeliggjort, at Arve¬ 

lov og Arveskik ere i ethvert Land en Grundsteen for dc 

vigtigste politiske Institutioner, saa al hvis man kjendcr 

Arvelovens Beskaffenhed i et givet Land, saa kan man med 

temmelig Sikkerhed beregne hele Stats-Organismens Slægt 

og Art. Ja vel have de siden 1848 foridbne Aar bidraget 

ikke lidet til at oplyse Verden om Englands saavel som 

Frankrigs Arvelovs, baade nærmere og fjærnere Fdlgcr, og 

hvorledes Friheden kan bestaae med hiin, og er derimod 

aldeles uforenelig med denne — at den forste er conserva- 

tiv, den sidste derimod revolutionair og destructiv — at 

den forste gjemraer i sig Spiren til Udvikling, Fremskridt, 

Velstand, og al den sidste er Begyndelsen til en fortlobende 

Spiral af Bevolutioncr, som fore til stigende national Armod 

og tilsidst til intellectuel og moralsk Degradation. 

Vi ere overbeviiste om, at dc allerfleste af vore Læsere 

fdrst ved nærværende Værk faae en god læilighed til at gjorc 

sig bekjendte med den Franske saavel som Engelske Sam¬ 

fundsorden i landockonomisk Henseende. Denne bliver 

her betragtet fra alle Sider og fra de forskjælligstc Stand¬ 

punkter. Det vigtigste af Det, som de mcest oplyste Mænd 

i Frankrig have yttret om denne Sag, findes her samlet; dc 

competenteste Engelske Vidnesbyrd blive heller ikke forbi¬ 

gangne. Det Hele fremstilles med en saadan Haandgribelighcd 

og Klarhed, at der ikke levnes Modstandere mindste Haab om 

at kunne omstode nogen Part af Mr. Mc Cullochs System. 

Ved at gjennemlæse denne Bog, Iiaaiie vi ogsaa, at 

man vil komme til at erkjendc, hvor aldeles umueligt det er 

for nogensomhclst anden Nation at tilegne sig Stumper og 

Stykker af det Engelske Statssystem — at man enten maa 
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have det helt eller slet intet deraf. Ilvor man vil indnikte 

visse Dele deraf paa Institutionerj som crc helt forskjellige 

derfra, kommer det Hele til at tage sig ud som en ny Lap 

paa et gammelt Klædningsstykke. 

Til Eder, Danske Landmænd og Lovgivere, kan denne 

Dog anbefales som en Dog der er Eder aldeles uundværlig. 

Landbo-Lovgivningen har alt længe i Danmark som paa det 

dvrige Europæiske Fastland taget en Retning som ligner den 

Franske, og siden 1848 har man stræbt al komme endnu 

længere frem i den Franske Retning: det er da tilvisse ikke 

af Veicn at erhverve sig nogen Kundskab om det Maal, 

hvortil denne fdrer — om vi have Grund til forud at glæde 

os over de Velsignelser, som vore Efterkommere ville udtale 

over vort Minde for vore vise Love — om den Tilstand, 

som disse forberede dem, er onskelig eller det modsatte. 

Mc- Cullochs Undersdgelscr og Resultater forsyne os her med 

alle fornddne Data for en klar og afgjdrende Dom. Det kan 

vel være, at Udstykningen hos os ikke saa meget viser sig 

som en FdIge af den existerende Arvelov, som af andre 

kortsynede legislative Forholdsregler, men dette gjor ikke 

stort til Sagen. Hvor Udstykning engang har begyndt, der 

vil det vise sig som en Naturlov, at man gaacr bestandig 

videre og videre, og hvis nu ovenikjobet Arveloven er den 

gunstig, selv om ikke i saa hoi en Grad som den Franske, 

saa vil man temmelig hurtigt nærme sig den Franske og 

Irske Tilstand. For Folke-Repræsentanter, for Lovgivere og 

Landmænd kan det ikke andet end være i hdieste Grad 

interessant at sammenligne Agerdyrkningens Tilstand i Eng¬ 

land og Danmark, og dog endnu hellere i Skotland og 

Danmark. Hertil giver Mr. Mc. Culloch, Side 131, og paa 

flere Steder adskillige nyttige Vink, Adskillige Yttringer af 

Mr. Oliver af Lochend (^Tillæg Nr. IV.3 ere ogsaa særdeles 

lærerige, og det saameget desmere, som han var en praktisk 

Jordbruger, efter en Skotsk Maalestok. Den Danske Ager¬ 

dyrker maa finde sig paa den kraftigste Maadc opfordret til 

at have sin Opmærksomhed henvendt paa den Skotske. Thi 



IX 

selv om det Skotske Klima befindes at være noget mildere 

og navnlig Vinteren kortere, saa opvcies dette i Danmark 

ved et bedre Jordsmon, da der findes saa at sige ncpjie en 

Qvadrat-AIen i hele det Danske Rige, som den Skotske Jord¬ 

bruger ikke vilde finde dyrkeligt, og gjure frugtbart. Hvor- 

ineget af denne Driftighed der skyldes de Skotske Arvelove 

og Landbolove, vil kunne erfares af Mr. Olivers oven citerede 

Drev, samt af de lo Parlemcnts-Acter, Tillæg Nr. I Æ II, som og 

paa mange andre Steder i denne Bog, især Kapitel IV V. 

Til Statsmandens og Lovgiverens særdeles Opmærksomhed 

anbefales S. 149—53, hvor den Franske Arvelovs politiske 

Virkning berores med nogle faa kraftige og kjærnefulde Ord. 

Erfaringen har paa den utvclYdigstc Maade, siden den lærde 

Forfatter skrev, bekræftet hvert Ord, som han her har yttret. 

Resultatet af den Iicle Undersogcise er: en Stat for at 

blomstre og bestaae bchdver en viis af Erfaringen pruvet og 

billiget, og ikke theoretisk. Arvelov, thi en saadan er Basis 

for et uundværligt Livsorgan i Staten, nemlig Aristokraliel, 

Ilvor den fornuftige Arvelov er tilstede, der haves den fdrstc, 

den uundværligste Betingelse for et Aristokratics Dannelse, 

d. e. opsamlcde Rigdomme i fast Eiendom, Ilvor denne Be¬ 

tingelse haves, vil Aristokratiet lettelig dannes af sig selv, 

dersom man ikke lægger Hindringer i Veien derfor. Saa- 

ledcs bliver Arveloven en Grundvold for den organiske Stat — 

for den sande Republik. — Og det andet Resultat er hvor 

en viis Arvelov er indfort: der haves en Grundbetingelse for 

en sig i det Uendelige forbedrende Agerdyrkning i. e. en 

Grundbetingelse til materielt Velvære, og deraf naturligt fly¬ 

dende physisk, intellectuel, og moralsk Udvikling* Den 

vitale Sammenhæng mellem disse Ting vil Læseren bedst 

erfare af Bogen selv. 

Mr* Mo Culloch har et saadant Navn i den literaire 

Verden, at enhver Anbefaling burde være overflodig. Dog 

turde det være urigtigt her at undlade en Liste af hans vig- 

^ ligste Værker. Disse ville findes anforte bag paa Indholds¬ 

listen. 
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De tre forstc af de i Listen anforte VærLcr omfatte det meste 

af det Videværdige i deii materielle Verdeiij og ere af meget 

stort Omfang. Den Geographiske Ordbog alene iidgjor over 

2000 Sider af compress Petit i stor 8^«. A'’ed igjennem en 

Række af Aar iiophorlig at samle til saadanne Værker, og 

siden efter udvide dem gjennem flere Udgaver, fik Forfatteren 

naturligviis meget Material i Hænde til nærværende A^ærk, 

som det vilde have været ham let, at give langt stiirre Om¬ 

fang, hvis han ikke havde anseet det for tjenligere, at ind¬ 

skrænke .sig til de vigtigste Landes Arvelove saavel i Oldtiden 

som i nyere Tider. Her har han forelagt Læseren Resultater 

af Erfaringer, som ere omfattende nok haade i Tid og Rum — 

fra Moses indtil vore Dage — fra den Persiske Havbugt 

itidtil Atlanter-Havet. — 

Bogen er allerede oversat i de fleste Europæiske Sprog 

og vil uden Tvivl med Tiden stifte megen Nytte. At den ogsaa 

i Danmark skal komme til at stifte Nytte, vil for storste Delen 

beroe paa Eder Danske Statsmænd, Lovgivere og Landmænd. 

Med Hensyn til Oversættelsen bemærkes, at jeg fik et 

Manuscript i Hænde, som var i den Grad feilagtigt, at det 

hcelt igjennem maatte rettes, med langt sturre Arbeidc og 

Tidsspilde end om jeg havde oversat lige fra Originalen. Og 

hvorvel Oversættelsen saaledes blev til min, saa at jeg aldeles 

bærer Ansvaret for den, er det dog en Folge af’ den her 

anforte Omstændighed, at Oversættelsen ikke overalt har Ud¬ 

seende af at være aus cinem Guss^ fordi man ved at corrigere 

et saadant Arbeide gjerne lader Det staae, som rigtigt ud¬ 

trykker Meningen, selv om Maneer og Udtryksmaade skulde 

robe cn mindre bvet Skribent. 

De nummererede og med R. betegnede Noter ere mine; 

de (ivrige tilhhre Original-Forfatteren. 

Kjobenhavn i April 1852. 
ThorL Gudm, Repp, 
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FORORD. 

1 den folgende Afhandling have vi bestræbt os for at op¬ 

spore Aarsagerne til, og de practiske Virkninger af de 

vigtigste Regler og Betingelser, ifolge hvilke Eiendom er 

bleven og endnu bliver overfort fra de Dode til de Levende. 

Det er indlysende, hvor vigtig en saadan Undersogelse er, 

saave! fra et historisk som politisk Synspunct, Tidlige e 

Granskere have kun fjærnet faa af de Vanskeligheder, som 

Sagen frembyder, thi skjondt enkelte Dele af samme (som 

Loven om Slamgods) yel gjentagne Gange ere blevne 

droftede, er den dog ikke bleven behandlet som et Hele 

eller underkastet nogensomhelst omfattende Undersogelse. 

Vi fordriste os ikke til, at tillægge os selv den Fortjeneste, 

at have taget alle de Hensyn i Betragtning, der knytte 

sig til en «aa indviklet Sag, men vi nære gjerne det Haab, 

kun at have udeladt faa af materiel Vigtighed. Hvorledes 

man end vil bedomme de Resultater, hvortil vi ere komne, 

ere de dog ikke fremgaaede af forudfattede Meninger eller 

Theorier, men udledede af en omhyggelig Vurdering af 

de forskjellige Systemers saavel fjærnere som nærmere 

Virkninger. Og da vi ansee samme for velbegrundede og 

1 



harmonerende med Samfundets hoieste Interesser, have vi 

fremstilt dem fuldstændigt og uforbeholdent. 

Uden nogen særlig Forkjærlighed for de Love og 

Vedtægter, som ligge til Grund for Arvefolgen i England, 

ere vi i vore Undersogelser komne til den Erkjendelse, 

at de i det Hele vel egne sig til, at tilfredsstille de for- 

skjellige Interesser og til at befordre det almindelige Vel¬ 

være , og at de kun udkræve ringe Forandring for at 

komme Fuldkommenheden saa nær, som Sagens Natur 

vil tilstede. 

Med Hensjn til Reglerne for Arvefølgen hos vore 

nærmeste og mægtigste Naboer, have vi derimod seet os 

nødsagede til at komme til ganske andre Resultater. Og 

skulde det vise sig, at vi rigtigt have bedomt sammes Ind¬ 

flydelse, maatte vi jo deri see en foroget Opfordring til 

at knytte os endnu fastere til vore egne, 

Ilovedprinciperne i denne Afhandling have i Korthed 

været fremsatte i en Artikel i ^^Edinburgh Review” for 

Juli 1824; og i et Anhang til vor Udgave af “Wealth of. 

Nations”. Forst nu ere de forelagte Læseren i en syste¬ 

matisk Form med Oplysninger. Forbedringer og Lempelser, 

tilveiebragte ved en fortsat og mere opmærksom Iagttagelse 

og Undersøgelse. 

London. Deconiber 1847, 



OM EIFJDOMS ARY. 

FORSTE CAPITEI. 

Om Love og Anordninger angaciende Tesfanienterj og 

om Dispositioner tctgne med Intestcit-Eiendoni i Jodelctiidy 

Athen^ Rom og England. — Om Testainejiterhig til Frem¬ 

mede. — Om mandlige Arvingers Fortrin fremfor qvinde- 

lige. •— Om Oprindelsen Hl den Lov eller Skik y ifolge 

hvilken Arven tilfalder den Forsiefodie. 

-Ue Vedtægter eller Love, som bestemme Arvefdlgen i 

Afdddes Eiendom^ afvige betydeligt i forskjellige Lande 

^g i de samme Lande til forskjellige Tider. I nogle 

Tilfælde synes disse Afvigelser at være fremkaldte af 

tilfældige eller uberegnelige Oinstændiglieder*, i andre 

maae de tilskrives de Samfunds særegne Tilstande og 

Eornbdenliederj lios hvilke de ere bievne optagnCj medens 

de sjældnere ere foraarsagede ved Ovrighedens directc 

^lellemkomst under dens Bestræbelser for at faae dem 

afpassede efter sin egen politiske Synsmaade. -Hvor¬ 

ledes de nu endog kunne være fremkomne , om ifolge 

blotte Tilfældigheder eller ifolge en vis Plaiij saa udove 

de Maader, hvorpaa Eiendom overfores fra de Afdode 

til de Levende , dog en mægtig Indflydelse paa Sam¬ 

fundet. “Det forundrer mig”j siger en indsigtsfuld For- 



4 Testamenter i Grækenland, Rom &c. 

fatter, “at ældre og nyere Jurister ikke have tillagt 

Arvelovene en storre Vigtighed. Vel sandt, at de hen¬ 

hore under de civile Anliggender, men desuagtet bor 

de dog stilles i Spidsen af enhver politisk Forfatning; 

thi medens de politiske Love ikkun ere Symboler paa 

en Nations Vilkaar, udove Arvelovene en overordentlig 

Indflydelse paa dens sociale Forhold. De virke eens- 

formigt og sikkert. Man opnaaer ved deres Hjælp en 

ligesom overnaturlig Magt over ufodte Slægters Skjæbner. 

Har Lovgiveren fuldfort Arvelovene, da lad ham hvile 

paa sit Arbeide. Er Maskineidet fbrst sat i Gang, vil 

det blive ved at gaae i flere Menneskealdere og sty¬ 

rende sig selv stadigt skride frem imod et vist Maal, 

ifolge den Retning, som det oprindelig fik”*. Derfor 

er det af storste Vigtighed omhyggeligt at undersoge 

disse Loves Principer og Virkninger, for, om muligt, 

at kunne paavise hvilke af dem, der ere bedst skikkede 

til at fremme Samfundets Velvære. 
m • 

Det vil ikke være nodvendigt i dette Oiemed at 

optage Læserens Tid ved at forsbge paa at udvikle de 

Fordele, som ere forbundne med Indstiftelsen af den 

private Eiendomsret. Disse ere ioinefaldende og ere 

bievne almindeligt anerkjendte. Forinden en saadan Ret 

er bleven givet, kan aer ligesaalidt tænkes Industri som 

Cultur. Hvo vilde vel fole Lyst til at begynde noget 

moisommeligt Foretagende, som f. Ex. at tæmme vilde 

Dyr eller rense og dyrke Jorden, dersom det efter 

Maaneders eller Aars Anstrengelser, naar hans Hjorder 

vare bievne talrige og hans Korn modent til at hostes, 

var tilladt en Fremmed at tilegne sig Frugten af hans 

Vindskibelighed. Nytten eller rettere Nbdvendigheden 

af at sikkre Enhver i en uforstyrret Nydelse af sine 

* M. (Ic Toqucville,'(Ic la Déniocialic cn Aiiioiique, c. III. 



Testamenter i Grækenland, Honi &c. 5 

Hænders Gjerningj af den Jordj han har dyrket og for¬ 

bedret j er s/ia oiensynligj at den maa have gjort sig 

gjældeiidé ved »Stiftelsen af det forste Sainfitnd. For¬ 

fatteren til Jobs Bog stiller dem, som forflyttede deres 

Naboers Grændseskjel overst paa sin Liste over For¬ 

brydere, og de ældre Græske og Romerske, Lovgivere 

stillede disse Skjcl under Guden Terminus’s særegne 

Beskyttelse og straffede deres Borttagelse med Doden^\ 

Det er noksom bekjendt, at al Slags Eiendom i de 

ældste Tider ved Eierens Dod som en selvfblgelig Sag 

gik over til hans Born eller nærmeste Slægtninge. Det 

er overeensstemmende med Retfærdighedsfoleisen, at 

saadant fandt Sted. En Mands Born staae i et nærmere 

Forhold til ham end alle andre; sædvanligt opholde de 

sig for længere Tid i deres Faders Huus, ja hyppigt 

indtil hans Dod, og bidrage ofte ved deres Flid til at 

foroge, hvad da med Rette maa betragtes som Familiens 

Fælleds-Eiendom. At den hele Eiendom eller Storste- 

delen deraf under saadanne Omstændigheder testamen¬ 

teres til Fremmede, synes at være en hoist uforsvarlig 

Fremfærd, som neppe vil kunne retfærdiggjpres ved 

nogeusomhelst Forseelse fra Bornenes Side. Saaledes 

synes det ogsaa almindeligt at være blevet betragtet i 

Samfundenes ældre Perioder. Magt til at afstaae Eien¬ 

dom ved Testamente, kjendte man den Gang ikke til. 

I Athen, indtil Solons Tid, kunde ingen Eiendom ved 

Testamente afstaacs til andre end de naturlige Arvinger, 

og denne Lovgiver tilstod alene dem, som ikke efterlod 

sig Born, saadan Forrettiglied. I Rom, hvor Familie- 

laderens Myndighed oversteg alle Grændser, var Bor¬ 

nenes Ret til at tage Arv efter deres Fædre i lang Tid 

uomstodelig, undtagen ved et Testamente, affattet i en 

Goguct (le rOri"inc tics Loix, i&c. lib. I. Art. 2. 
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Folkeforsamliiigj men i saa Tilfælde ^ som Montesquieu 

bar bemærketj var Testamentet ikke en Enkeltmands^ 

men Lovgivningens*. 

Romerske Born bleve kaldte deres Fædres nod- 

vendige Arvinger (neifessmHi lieredes)^, og, endog me¬ 

dens disse levedej betragtede som en Slags Medeiere 

eller con-domini, saa at deres Arvetagen ved Fædrenes 

Dod havde mere Udseende af en Vedbliven og Udvidelse 

af allerede besiddede Rettigliedei'j end af en Erhvervelse 

af nye. — Post mortern patris, non hereditatem percipere 

videntur j sed magis liberam bonorum administrationem 

consequmitur; hac ex causa licet non sint lieredes in- 

stitutij doinini sunt**. De samme Grundsætninger her¬ 

skede hos vore Germanniske Forfædre. lieredes sucpes- 

soresque sui cuique liberi *** et nullum testamentum; si 

liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, 

patrui, avanculi. (Tacit. de Morib. Ger. § 20.) 

I Tidens Lob har imidlertid det særdeles Mislige 

ved saa strenge Arveregler efterhaanden givet sig til- 

^ Esprit de Lois, liv. XXII. 

1 Heres tiecessarius udtrykkes dog vel rettest ved “nær paarorende 

Arving”; thi Ordet necessarius har ogsaa Bemærkelsen “nærpaarorendc” 

eller “nærbeslægtet”. R. 

Digest. lib. XXVIII. tit. II. § 11. Det bor dog lægges Mærke 

til, at det nys Fremsatte angik alene de Bdrn, som i alle Henseender 

vedbleve at være underkastede Forældrenes Myndighed, ihvorvel Und¬ 

tagelserne vare af ringe Betydning, da Saadanne udgjorde den store 

Ficerhed. I den Romerske Histories tidligere Perioder blev Bdrnenes 

ubetingede Underkastelse betragtet som en saa væsentlig Bestanddecl 

af Slægtskabet mellem Forældre og Born, at naar dette blev emanci¬ 

peret, opborte det at blive betragtet som borende til Faderens Familie 

og mistede med den erhvervede Frihed alt Krav paa hvilkensomhelst 

Part af Fædrenegodset. I Tidens Lob mildnedes efterhaanden den 

gamle Lovs Strenghed, og virkeligt emanciperede og efter deres Fædres 

Dod fod te Born bleve indsatte i lige Rettigheder med Andre. (Terasson 

histoire de la jurisprudence Romaine p. 127; Gibbon cap. XLIV, etc.) 

*** Ved liberi i denne Sætning skal forstaaes Sonner. 
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kjendej og der er som Folge deraf tilstaaet Eiendoms- 

besidderne Ret til ^ ved Testamente at afstaae en Deel 

af deres rorlige eller faste Eiendele. Det er klart ^ at 

Liniearv ikke lader sig fremtvinge j med mindre at d^t 

samtidig dermed forbydes at afhænde Eiendom; thi hvis 

en Mand i levende Live har Ret til at afhænde eller 

frit at raade over sin Eiendom ^ da ville hans lovlige 

Arvinger derved lige saa fuldstændigt kunne blive gjorte 

arvelosCj som naar det var ham tilladt at forbigaae dem 

i sit Testamente til Fordeel for andre. Ret til at af¬ 

hænde rorlige Eiendele er imidlertid .en væsentlig Be- 

tingelse, for at et Samfund skal kunne gjore Fremskridt 

eller endog blot rive sig los fra en barbarisk Tilstand, 

og afseet fra, at Ret til at afhænde er af en saa stor 

Betydning og fra det saagodtsom Urauelige i at forebygge 

det, eller i at erholde rigtig Kundskab om Bevæggrunden 

dertil, saa er det Fornuftige og Billige i, at de, som' 

ikke have nære Slægtninge, eller som have staaet i dyb 

Forbindtlighedsgjæld til Fremmede, kunne overdrage 

i det mindste en Deel af deres Eiendom til Venner og 

Velgjorere, dog snart blevet anerkjendt. Saaledes blev 

den Grundsætning, ved Testamente at tilstaae fri Raa- 

dighed over Eiendom, nodvendig, omendskjondt kun 

gradeviis og langsomt, den herskende. Den levende 

Folelse af at Born havde en Rets-Fordiung paa deres 

Fædres Efterladenskaber foraarsagede imidlertid, at den 

i længere Tid omhyggeligt blev bevogtet og begrændset. 

Som allerede seet tilstod Solon alene dem, som ikke 

cfterlode sig Born, fri Raadighed over Eiendom ved 

Testamente; hvor der derimod fandtes Born, var Te¬ 

stators Magt enten indskrænket saaledes, at han ikke 

kunde gjore deres Arvelodder, som han foretrak, saa 

store, at de Andre derved bleve gjorte arvelose, eller, 

hvis han turde indfore Fremmede i Testamentet, disse 

% 

I 
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da kun kunde tilstaaes en forholdsviis ringe Deel af 

Eiendommen. 
Efter den bogstavelige Fortolkning af en af de tolv 

Tavlers Love, der udliom i Rom, A. U. C. 304 (B. C. 
450) synes der at vøere tilstaaet en ubegrændset Testa¬ 
tionsfrihed — Pater familias ^ uti legassit super familiæ, 
peciiniæj tutelæve suæ rei^ ita jus esto: det er, “Lad 
de Bestemmelser, som en Familiefader tager med sin 
Eiendom eller med Formynderskabet for sine Bdrn, have 
Lovskraft”. Dog ere vi enige med dem, som mene, at 
Testators Magt, omendskjondt tilsyneladende ubegrændset, 
dog har været indskrænket saaledes, at Born, som vare 
ilive ved Faderens Ddd, altid vilde blive sikkrede en 
Deel af Eiendommen uafhængigt af Testamentet. Borns 
formeentlige Ret til ,at tage Ai’v efter deres Fædre var 
dengang altfor dybt rodfæstet i den offentlige ^léning, 
til at den. ganske kunde lades ude af Agt i en Lov af 
denne Natur. Vel er det vist, at man senere benyttede 
sig af denne Lov eller maaskee -rettere, af det Omslag 
i den offentlige Mening, angaaende Borns nbdvendige 
Arvetagen^ til at indsætte Fremmede til Arvinger i deres 
Sted; dog var der intet Tidsrum i den Romerske Historie, 
hvori dette ubetinget var tilladt. Furii, Voconii og Fal- 
cidii Love vare udgaaede, hines under Republiken og 
dennes under Augustus, i det Oiemed at værne om 
Bornenes Interesser ved at indskrænke Fædrenes Magt 
til at oprette Testamenter til deres Skade. Det var 
nodvendigt i Roms senere Dage for at et Testamente 
kunde blive kjendt gyldigt, at alle Testators Born, af 
begge Kjdn, kjodelige som adopterede, bleve nævnte 
deri, og at de, som ikke udpegedes til Arvinger eller 
Legatarvingerudtrykkeligt bleve gjorte arvelose, og 

Den Romerske Lov gjorde stor Forskjel paa en Arving og cti 
Legatarving (legalee). Den, som i et Testamente var udnævnt til Ar- 
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at Grundene dertil noiagtigt bleve anforte Men da 

det tilsyneladende var ligesaa uretfærdigt og hadefuldt 

som usædvanligt at gjdre Born arvelose, saa vare de, 

som havde dette Uheld, bemyndigede til at anlægge 

CQuerela inofficiosi testamenfi) og hk da Testamentet 

kjendt ugyldigt, naar de' kunde godtgjore dets Mangel 

paa naturlig Kjærlighed Cofficimri pietatis) og bevise, at 

de uden skjeliig Grund vare bievne berovede deres 

Eettigheder, det vil sige, den Part af Forældres Efter¬ 

ladenskaber , hvortil lydige og velopdragne Born vare 

berettigede Vare de heldige i denne Sag, blev Te¬ 

stamentet deelviis tilsidesat, og den omtvistelige Part, 

som til Justinians Tid udgjorde en Fjerdedeel af Fade¬ 

rens Eiendom, blev da overgivet dem Naar en 

]\[and, efter Justinians Lov, efterlod sig fra eet indtil 

hre Born, arvede disse som en Ret indtil en Trediepart 

af Eiendommen; efterlod han sig flere end lire, arvede 

de indtil det Halve 

vinj^, blev aiiscet l'or at repræsentere, ja endog at være identisk med 

Testator i hans Egenskab af Borger, og skulde derfor ikke alene betale 

de forskjellige Legater, som Testamentet indeholdt, men endog den Af- 

dodes Gjeld og andre af ham indgaaede Forpligtelser. Men da Arvinger 

kunne blive ruinerede ved al paatagc sig saadant Ansvar, blev der lll- 

staact dem et Aars Frist til at erklære sig, om de vilde modtage Arven 

eller ikke, og sluttelig gav Justinian dem Fuldmagt til at overtage den 

benepeio invenlarii, eller med en Begrændsning af deres Forpligtelser til 

Beldbet af Testators rorlige Eicndele, som bestemtes ved en Fortegnelse 

derover, optaget ved hans Dod. (Instit. lib. II. tit. 19. Cod.Iib. Vl.tit.SOdtc.) 

* Saaledes foreskriver Justinians Lov ; men i længere Tid for¬ 

inden var det ikke nodvendigt, al Dottre bleve navngivne i Testamentet, 

for at det kunde blive kjendt gyldigt. Efterat Voconii Lov var bleven 

forældet eller tilsidesat, bleve disse, uden at være nævnte i Testamente^ 

tilstaaet lige Andele med deres Brodre (Instit. lib. II. tit, 13. Jvfr. ogsaa 

Gaii Instit. lib. IL tit. 3. De Exheredatione.) 

** Instit. lib. IL tit. 18» 

Spence: Equitable Jiirisdiction of the Court of Chancery, I, 310 

Tei^sson, llistoire de la Jurispriidencc Roinaine p. 125. 
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Testationsfriheden er ogsaa i de nyeste Stater grade- 

viis og langsomt bleven udvidet. I England under Hen¬ 

rik H’s Regjeringj blev en Mands rorlige Eiendele deelt 

i tre lige Parter, af hvilke een gik til hans Arvinger 

eller Descendenter i lige Linie^ den anden til hans Kone, 

medens den tredie stod til hans egen Raadighed, og, 

naar han dode uden at efterlade sig Enke, kunde han 

raade over den ene Halvpart, medens den anden gik 

til hans Bcirn. . Ligeledes, e co7werso^ hvis han ikke 

eftei’lod sig Born, var Konen berettiget til den ene Halv¬ 

part og han selv til den anden; dode han derimod uden 

at efterlade sig Enke eller Born, stod det Hele til hans 

egen Disposition. Konens og Bornenes Lodder kaldtes 

deres fornuftige Lodder, og Rescriptet, de i'atio7iabili 

parte bononinij blev udstedt for at sikkre dem samme 

Denne var nu i cn lang Tid Landsloven, og, ihvor¬ 

vel umærkeligt forandret, vedblev den dog til en for- 

holdsviis sildig Tid, til Begyndelsen af forrige Aarhun- 

drede, at være Lov for Yorkshire, Wales og Londoner- 

City. Derpaa blev den efterhaanden afskaffet ved en 

Række Parlements-Acter, saa at en Mand hvorsomhelst 

i England for nærværende Tid ligesaafuldt kan raade 

over alle sine rorlige Eiendele , som han tilforn kunde 

over sin Tredie- eller HalvparL^’’^ 

■ Den scotske Lov angaaende Disposition over rorlige 

Eiendele, er for nærværende Tid næsten identisk med 

den gamle engelske Lov. Hvis saaledes efter hiin en 

Mand doer og efterlader sig Enke og Born, ligegyldigt 

af hvilket Ægteskab, da arve Bornene en Trediepart 

af de rorlige Eiendele, som legitim (efter Romernes legi- 

* Blackslone, bock. 11. c. 32. 

** Saaledes linde vi det fremstilt hos Blackstone; dog er det 

tvivlsomt, om denne gamle Skik ikke endnu hersker i Byen Chester. 

(Siephcn’s Comment, II. 229 Note.) , 
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tima pars) og Enken en anden Trediepart. Er der ingen 

Enkcj eller liar hun ved sin Ægteskabscontract afstaaet 

jus relictcBj da belober Bornenes legitime Part sig til 

det Halve af den personlige Eicndom. Fremdeles maa 

man lægge Mærke til, at Bornenes Retskrav paa deres 

legitime Lodder ikke kan omstodes ved Testamente; 

dog kan Faderen berove samme al Betydning, ved at 

foranstalte en de presenti Overdragelse af de rorlige 

Eiendele til Andre. Skulde det imidlertid vise sig, at 

saadanne Forholdsregler vare tagne uden særligt Hensyn 

til en god Bestyrelse af Eiendommen, men alene i det 

Oiémed at modsætte sig Bornenes retmæssige Fordringer, 

da vilde de blive gjorte magteslose ved Dom 

Retten til at tage testamentariske Bestemmelser med 

fast Eiendom eller Jordeiendom, har i alle Lande lang¬ 

sommere fundet Indgang, end Retten til at disponere 

over den rorlige. Foleisen af det Foi'iiuftige i at over¬ 

lade til Grundeierne at tage saadanne Bestemmelser med 

deres Eiendom efter deres Ddd, som deres Familiers 

Tarv eller Retfærdighed mod Creditorer maatte gjore 

onskelig, ledede imidlertid efterhaanden til Omgaaen og 

Slappelse og i nogle Tilfælde til fuldstændig Afskaffelse 

af alle Baand paa Dispositionen. I England vedbleve 

disse Indskrænkninger at udove stor Indflydelse ned til 

Henrik VIIFs Regjeringstid, da de for en Deel bleve 

afhjulpne, og efter Restaurationen blev Testationsfriheden 

med Hensyn til fast Eiendom, omendskjondt indirecte 

tilstaaet, dog næsten lige saa ubegrændset, som for nær¬ 

værende Tid"^'* **. I Scotland var indtil for ikke længe 

* Ersltin’s Princtples of the Law of Scotland, 12 Udg. p. 435. Bcll's 

Dictionary, sub voce legilim^ o. s. v. 

** Det synes næsten overalt, som om de Jorder, Individerne selv 

havde erhvervet sig, og som af den Grund med mere Ket antogos at 

være deres egne, end de, som de havde arvet fra deres Forfædre, tid- 
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siden næsten al Landeiendom uadskillelig fra Linie- 

Arvingerne 

Det vilde være hensigtslost i længere Tid at op¬ 

holde Læseren ved at opregne de Fordele, der opstaae 

af at der indromines, om ikke en fuldstændig, saa dog 

en meget udstrakt Testationsfrihed til dem, som onske 

have væi et (Ic, som det har været tilladt at hortlcstainciiterc. I 

Henrik I’s Love (Nr. 70j hedder det: Actjuisiliones sxtas del cui ma^is 

velit; si Bocland'* autem haheal qnam ei jiaientes siii dederinl, non 

millal eaiii exlra cognationem suamV Kr TcslationslVilicden imidlertid 

lorst blcvcii g'wcl med Hensyn til visse Slajfs Jordciendomme, saa cr 

den ogsaa fjerne blcven udvidet til alleSlajrs, Ii<remeoet om dc erc 

erhvervede ved Arv eller hjub. Forinden Henrik Vlli’s Hejrjerin" blev 

det nudist at testamentere al Sla<fs frit Jordesrods, ved den Skik at 

overdrage I.and til Fide-Comrnissarcr (imstees)^ eller som det teehnisk 

hedder, ved at bortskjodc det til Brug. Slatuten 32 Henrik VIII 

c. I. tilstod Enhver Dispositionsret ved Testamente over Jorder, som 

liavdes i Besiddelse veil Tjeneste-I.elm (soceage) (ellerjorder, som ikke 

besaddes ved militairt l.ehn), og da en l’arlements-Act, som blev ud¬ 

stedt under Charles II’s Begjcring (12 Charles II. c. 44) lorvandledc 

al Slags Bcsiddelscsrcl i frit og almindeligt Tjeneste-Lehn (soceage) 

kunde folgelig al Slags fast Eiendom henfores under Bestemmelserne 

i Henrik VIH’s Forordning. Fordommen imod at borltcstameiitere 

Fædrenegodser havde dog ikke ganske tabt sin Indflydelse. “Et gammelt 

(lOjjs”, siger Johnson, “burde altid gaac til mandlige Arvinger. Det er 

hoist taabeligt at give det til en Fremmed, fordi han ægter din Datter 

og antager dit Navn. Hvad derimod det Gods angaaer, som du nylig 

har erhvervet dig ved KjOb, da kan du skjænke del, om du saa vil, til 

Hunden Towser og lade den beholde det under sit eget Navn. (Bos- 

xvcirs Johnson II. 225. I’ickcring’s ed.) 

Regtstrcrel fast Efendom, eller rnaaskce Eiendom, som findes onforli Doomsdafj hook, 
R. 

^ Den Danske La‘ser gjiires ojm ærksom paa, al overall hvor Engelske PaTlemenls- 

Acter citeres, betyder del Tal, som slaaer foran Kongens eller Dronningens Kovn altid Sammes 

Kegjerings-Aar. Allsaa 32 Henrik VIII c. I. bor læses: Parlcmenls-Aclen af Henrik den 

Oliendes to og tredivte llcgjerings-Aar, Forsle Capilel., 

* I Scotland kan for nærværende Tid fast Eiendom ikke disponeres 

ovor ved Testamente. Alligevel ci Forskjellen mellem den scotske og 

engelske Arvegaiigsmaade uvæsentlig; thi i Scotland bliver et Docu- 

nient, som findes efter en Afdod, og som indeholder testamentariske 

Bestemmelser med Jordegods, anseet for gyldigt. 
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afgjore Brug deraf. Magten til at kunne testamentere 

vor Eiendom til dem, som staae bedst anskrevne i vore 

Hjærter, eller hvem vi fole os mest forbundne^ er uund¬ 

værlig for Samfundets Fremskriden i Velstand og Cul- 

tur. ^^Nihil enim tam coiweniens est naturali æquilati\ 

sige de Romerske Lovkyndige^ ^^quam voluntaiem do7niHi 

t^olentis retn suam m aliim iransferre ^ ratam haberV’ 

(Iiistit. lib. IL tit. I. c. 40.) Uden denne Magt er en 

Mand ikke Herre over sin egen Eiendom; men den vil^ 

naar han ikke disponerer over den i levende Live, til¬ 

falde (saafremt lian ikke efterlader sig Born) ukjendte 

Arvingeiy om hvilke han ikke bekymrer sig^ elleiy i Til¬ 

fælde af at han efterlader sig Born, vil den kunde gaae 

til deiUj hvis pligtstridige Opforsel kan have gjort dem 

til Gjenstande for hans billige Mishag. Hvem der endog 

maatte blive hans Årvingei’j saa er det dog klart, at 

han i de fleste Tilfælde kun vil bekymre sig lidt om 

at foroge det, hvorover han ikke har fri Raadighed. 

Heldigviis forholder det sig ganske anderledes, hvor 

testamentariske Bestemmelser angaaende Eiendoms Over¬ 

dragelse tillægges fuld Gyldighed. Ved at tilfredsstille 

den Kjærlighed til Magt, som er Enhver medfodt, vil 

denne Ret til at testamentere kraftigt anspore til Virk¬ 

somhed, foranledige Udkast til Fremtidsplaner og, som 

Blackstone har paaviist, ^^stille Lidenskaberne i Pligtens 

Tjeneste”. Alle Classerfole dette. Arbeideren bestræber 

sig for at foroge sit Indskud i Sparekassen, Agerdyrkeren 

og Smaahandleren blive mere driftige og sti'æbsomme, 

og Pengemændenes Speculationer ophore at være ind- 

snevrede ved det menneskelige Livs korte Varighed. 

Retten til at kunne nævne sin Arving bringer ham til 

med Lyst og Iver at forsoge sig paa Foretagender, 

hvoraf fiirst de kommende Slægter ville komme til at 

hoste væsentlig Fordeel. Han nyder forud den Lykke, 
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at blive velsignet af sine Arvinger; lian foler sig hævet 

ved Forestillingen om deres Anseelse, og vil derfor, for 

deres Skyld, med varm og utrættelig Iver stræbe efter 

at opsamle Midler, langt ud over sine egne Fornoden- 
• • 

heder eller personlige Onsker. Sandheden af disse Sæt¬ 

ninger er for indlysende til at blive omtvistet, og har 

desuden været anerkjendt af alle Publicister og Gran¬ 

skere i Samfundets Histoile Den sagkyndige Forfatter 

til ^^Richesse da la Hollande^ tilskriver Testationsfrihedeu 

at have foranlediget en stor Deel af denne Republiks 

Velstand. “Ogsaa Testationsfrilieden”, siger han, “kan 

heiifores blandt de Aarsager, ^om have bidraget til at 

befordre Befolkningens Industri. Hvor ligegyldig man 

end kan være for hvorledes eens efterladte Eiendom 

deles, saa er dog Bevidstheden af, at man kan lade den 

komme dem tilgode, som man onsker at lade nyde Godt 

deraf, utvivlsomt en Spore, som vil opmuntre til Arbeid- 

soinhed, eller i alt Fald forebygge, at der vises Ulyst 

til at opsamle Midler. Hvorfor skulde jeg bestræbe 

mig for at foroge mit Gods, dersom jeg var nbdsaget 

* Der er dojj Ingen , som har skiidrct delle bedre, end Craig: 

^nioni'mum non tautum ca cura est, iit liberi cdiiccntur, sed ctiam, ul 

post sua fata, eis qiiam maxiine consulatur. Mine illæ in vita enræ, 

anxietates, labores, fatigationes, discrimina etiani vilæ, non nt sibi solis, 

sed posleris etiani provideant: aibores etiain serunt, qnarum frnclibus 

nunquain vescenlnr; ædilicant etiam quibus brevis babilandi nsus rc« 

* lictusest; opes cogiint, quibus nunqnam usuri siirit; supellectilern parant, 

cnjus viliori partc, ipsi dum viviint, fruunlur, melior pars ad beredes 

perveutura: neque cnim, ut nobis tantum consulanius, tam misere co- 

gendis opibus imniorimur ct tabescimus, sed ut posteris bene sit, quibus 

prospectuni anxie cupimus. Ilæc itaque successio ex æquilale naturali, 

et cbaritate sangiiinis dcsccndit, et per omne jus, quod inter homilies 

colitur, tam altas radices agit, ut dilTicuItcr, quassari, difncilius evelli 

possit: citius eniin naturam ipsam ex animis hominum expellemusi quam 

jus et curam successionis." (De Feudis, lib. U. Dieg. XIU. § 3.) 
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til at efterlade det til dem, som vilde modtage det uden 

Taknemliglied og som ikke have fortjent det. Den fri 

Dispositionsret over Eiendom ved Testamente er maa- 

skee den fornemste Aarsag til, at de private Formuer 

ere langt stdrre i Holland, end i noget andetLand.” (1.304.) 

“Derfor”, for at bruge John Dalrymples Kraftudtryk, 

“bliver det Lov, fordi det er Enhvers Interesse, at det 

maatte blive Lov, at Mænd i deres Testamenter kunne 

udnævne til Arvdnger, hvem de selv dnske” 

Det lader sig dog ikke nægte, at en saa udstrakt 

Testationsfrihed, som for nærværende Tid findes i Eng¬ 

land , leilighedsviis leder til Resultater, der vanskeligt 

lade sig forene med vore Begreber om Ret og Billig¬ 

hed. En agtværdig Familie bliver saaledes undertiden 

gjort arvelos ved Faderens Lune eller Grille, og under¬ 

tiden dei'ved, at han er bleven et Bytte for interesserede 

Parters Rænker og Smiger. Saadanne Tilfælde oprore 

den almene Folelse. For at forhindre samme, har man 

foreslaaet, at folge Romernes Exempel; at Ingen, som 

besad Formue, maatte efterlade sine Born brodlose i 

Samfundet, for at Frygten for fuldstændigt at blive gjort 

arvelos, ikke skulde blive til et Tvangsredskab i en 

tyrannisk Faders Haand, og dernæst, at Enhver skulde 

være forpligtet til, forinden det var ham tilladt at testa¬ 

mentere til Fremmede, at bestemme en passende Andeel 

til dem, som han havde sat i Verden, og til hvem han, 

uden Hensyn til om de ere gode eller slette, staaer i 

de helligste Forpligtelser Ihvorvel det nu maa ind- 

roinmes, at dette er et Sporgsmaal af stor Vanskelighed, 

ved hvis Besvarelse det ikke er muligt at komme til et 

Resultat, hvorimod jo et eller andet maatte kunde ind- 

* Essfly on Feudal Property, 3d. Udg. p. 154. 

** Delte Princip er til en vis Grad blevet hyldet af den Scotske 

Lov. Jvfr. anle p. 10. 
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vendes^ saa vil det dog for et uliildet Blik vise sig, at 

de Grunde^ som anfores til Forsvar for en ubegrændset 

Testationsfriliedj ere de mest tilfredsstillende. Det vilde 

maaskee være hensigtsmæssigt (uagtet vi ikke lægge 

stor Vægt paa en saadan Anskuelse) at anordne, at, 

naar nogen Formuende dode og efterlod sig Born i 

Umyndiglieds-Alderen,* disse da skulde være berettigede 

til Underhold og Opdragelse paa Formuens Regning, indtil 

de bleve myndige eller istand til at sdrge for sig selv 

Og vi fole vistnok ingen stor Tilboielighed til at afvige fra 

deres Mening, som stride for, at en legitim eller bestemt 

Part af Fædrenegodset kan blive sikkret ugifte Dottre. 

Men det vilde være uklogt at gaae endnu videre. Alene 

de mest paatrængende Grunde kunne undskylde en Lov¬ 

givning, naar den giver sit Samtykke til Foranstaltninger, 

der i nogen Maade kunne svække Folkets Lyst til at 

virke og opspare, eller Borns Agtelse og Lydighed mod 

Forældre. Men det er dog klart, at hvis den lægger 

sig imellem for at indskrænke Testationsfriheden vil den 

i en stdrre eller mindre Grad fremkalde disse Virk¬ 

ninger. Lad os antage, at der blev anordnet, at, hvor 

uværdigt en Mands Born eller Slægtninge end kunne 

have opfort sig, skulde de dog være lovligt berettigede 

til hans hele Efterladenskab eller til cn Deel deraf, da 

vilde dette for det foi’ste have til Folge, at der vistes 

mindre Iver i at opsamle Midler, og for det andet 

vilde en saadan Betryggelse for et Udkomme, uden 

Hensyn til Opforsel, gjore Born uafliængige og svække 

Fædrenes Myndighed, som, ihvorvel undertiden misbrugt, 

dog i de allerfleste Tilfælde udoves med den storste 

Overbærelse og de bedste FdigerSaaledes ere vi 

* Grolius og PufFcndoif forfægtede delte Princip. Jvfr. Grolius 

lil). II. c. 7. § 4. Pulfendorf, lib. IV. c. II. § 4. 

** Burlamaqni beretter, at i Waadlaiidet i Schweitz arvede Born 
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i det Hele taget tilboielige til at antage^ at^ jo mere 

dette Sporgsmaal undersoges^ desto rigtigere vil det vise 

sigj at man overlader til dem, som oprette Testameiitei’j 

efter Forgodtbefindende at bestemme deres umiddelbare 

Arvinger. Lovens Humanitet er kun et kummerligt Sub¬ 

stitut for Forældre-Kjærliglied. Dersom Born opfbre 

sig nogenlunde vel^ og ikke ganske ere blottede enten 

for barnlige Følelser eller almindelig Klogskab, kunne 

vi være overtydede om^ at kun faa Forældre ville findes 

at være tilboielige til at overdrage deres Eiendom til 

Fremmede med Forbigaaelse af Bornene. En saadaii 

Adfærd, der ikke alene fordommes af nogle af de vii’k- 

somste Principer og Fdlelser, der ere nedlagte i vor 

Natur, men ogsaa af Samfundets Anskuelser og Følelser, 

vil i intet Tilfælde hyppigt forekomme. Dertil er der 

vel Grund til at antage, at Oprettelsen af en legitim 

Arvepart til Fordeel for Born, idet den formidsker den 

almindelige Uvillie, som for nærværende Tid knytter 

sig til deres uretfærdige Udelukkelse ved Testamente, 

i Virkeligheden vil være dem til mere Skade end Gavn. 

Lovgivningens Indblanding for at værne om deres In¬ 

teresser vil altid være af tvivlso.m Nytte, og i Alminde¬ 

lighed unødvendig eller skadelig. I Lande, som England, 

hvor der findes den mest uindskrænkede Testationsfrihed, 

gives kun faa Exempler paa, at kjærlige og lydige Bdrn 

have maattet lide under, at Fædrene have Magt til at 

efterlade deres Formuer til Fremmede, og, hvormeget vi 

endog maa beklage saadanne Tilfælde, saa er det dog 

saare tvivlsomt, hvoi'vidt det i det Hele taget vilde være 

Halvparten af deres Fovældres Efteiladensliaber, som legitim^ og han 

tilfoier: “derfor inaae vi ikke forundre os over, om vore Bdrn alt i en 

tidliff Alder betraerte si<r som Herrer over deres Forældres Eiendom, til 

stor Skade for deres Opdrafjclse.’’ (^Principes du Droit de In Nature et 

des Gens, HT. 211. Ud^. 1820.) 

2 
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hensigtsmæssigt at forsoge paa at afhjælpe Onder ^ som 

til al Lykke kun ere sjældne, ved at inddrage eller ind¬ 

skrænke Magten til at gjore arvelos. Dette kan ikke 

iværksættes, uden at Born derved unddrages den stadige 

Indflydelse af en gavnlig Toile paa deres slette Til- 

boieligheder, og at Eiendom, som sædvanlig er Frugten 

af, og en naturlig Belonnmg for Retskaffenhed, Stræb¬ 

somhed og god Oconomie, undertiden bliver bortodslet 

paa Udsvævelser og Lediggang. 

Omendskjondt man saaledes fordeelagtigt kan over¬ 

lade til Eiendomsbesidderne, ganske eller for Storste- 

delen at folge deres egne Tilboieligheder i at testa¬ 

mentere til umiddelbare Arvinger, saa kan det dog 

være, at de ikke afbenytte denne Magt, og saare 

mange afbenytte den slet ikke, og i saa Tilfælde eller 

især, naar en Mand doer uden Testamente og efterlader 

sig flere Descendenter, eller naar han ingen efterlader 

sig, maa Loven træde til for at afgjore deres Ret, som 

gjore Fordring paa at være Arvinger, og for at for¬ 

hindre Trætte og Sogsmaal, som ellers vilde opstaae 

mellem dem. Men det er unodvendigt i Lovene og Ved¬ 

tægterne angaaende Arv ah intestalo at soge efter al¬ 

mindelige Regler eller Grundsætninger, der kunne an¬ 

vendes i saadanne Tilfælde. De, som findes i de foi'- 

skjellige Lande beroe for en Deel paa de særegne Maximer 

og Meninger, der ere de herskende i hvert især, og for 

en Deel paa de Omstændigheder, hvorunder disse re- 

spective tilfældigt ere stillede. Da disse Meifinger og 

Omstændigheder afvige meget betydeligt, saa er det 

samme ogsaa Tilfældet med de Love og Vedtægter, som 

heraf ere oprundne. 

I de fleste Lande ere mandlige Arvinger bievne 

foretrukne’ ved Ordningen af Arvefolgen i Intestat-Eien- 

dom, ligesom ogsaa i testamentariske Dispositioner, og 
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i nogle Lande i Oldtiden^ men i en endnu lioiere Grad 

i n3^ere Tider, har der viist sig en tydelig Forkjærlighed 

for den ældste Son, eller som man sædvanligen udtrykker 

sig, for Forstefodsels-Retten eller Forstefodsels-Skikken. 

Den ældste eller forstefodte Son hos Joderne var be¬ 

rettiget til en dobbelt Lod af Fædrenearven. Det er 

fordvrigt Værd at lægge Mærke til, at der indtil Mosis 

Tid ikke gaves nogen bestemt Regel for, hvo der skulde 

ansees som den FOrstefodte, eftersom Fædre, der havde 

flere Hustruer, havde Tilladelse til at vælge hvilken- 

somhelst Hustrues ældste Son, de fandt for godt, til at 

nyde denne Udmæi’kelse. De Cabaler, den Skinsyge 

og det Had, som en saa forhadt Myndighed maa have 

foraarsaget i Familierne, er alt for meget ioinefaldende til 

at behove nogen nærmere Skildring. Som Fdige heraf 

lovbefalede Moses* dens Afskaffelse, og fastsatte den 

Regel, at den Son, som, med Hensyn til Tid, var fdrst 

fodt, ogsaa skulde ansees derfor, uafliængig af den An¬ 

seelse, som Moderen nod, og have dobbelt Broderiod'*'. 

En sær Begunstigelse af mandlige Arvinger kunde 

i en usleben Tidsalder lettelig reise sig af den stdrre 

Vægt, der lagdes paa Legems-Styrke og personligt Mod; 

og i Lande, hvor Familiernes Bestaaen og Eiendoms 

Forbliven i bestemte Linier betragtes som Gjenstande 

af national Betydning, vil den ældste Son naturligviis 

blive foretrukken, og hvor der baade findes Sonner og 

Dottre, vil disse blive udelukkede fra den storre Deel 

af Arven, om ikke fra den Hele, fordi de ved Gifter- 

maal nodvendlgt maa adsplitte Familiegodset og bringe 

det i Fremmedes Hænder. Hvilket Oiemed man end 
/ 

kan have tilsigtet med at give mandlige Arvinger For¬ 

trin fremfor qvindelige, saa har dette dog været mege't' 

* Deuteronom, XXI, 15, 17. 

2^ 
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almindeligt. Hos Joderne og Grækerne (idetmindste 

hos Athenienserne) havde Qvinder ingen absolut Ret til 

noget af Fædrenearven^ naar der var en Son ilive. De 

bleve overladte til Brodrenes Velvillie og Gavmildhed; 

dog forudsattes detj at de gave dem Udstyr; i modsat 
é • * 

Fald kunde de af Ovrigheden blive tvungne dertil 

I Judæa arvede Dottre^ i Tilfælde af at der ikke efter¬ 

lodes mandlige Arvinger^ deres Fædres Eiendom; dog 

kun under den Betingelsej at de ikke ægtede i en anden 

Stamme. I Athen vedtoges en anden og endnu strengere 

Regel for Qvinders Arvetagen. Hensigten dermed var 

at fastholde Eiendommene ved de samme Familier^ hvor¬ 

for de nærmeste Slægtninge paa Faderens Side bleve 

berettigede til at fordre Arven efter ham, naar han kun 

efterlod sig Dottre; dog faldt dette bort, naar han i sit 

Testamente havde afstaaet sin Eiendom til deri navn¬ 

givne Mænd, med den Forplig-telse, at de ægtede D()t- 

trene. Naar intet saadant Testamente var i Veien, eller 

det blev kjendt ugyldigt, da fik de omtalte Slægtninge 

Arven paa den Betingelse, at de ægtede de qvindelige 

Arvinger eller gave dem en passende Medgift. Sidst¬ 

nævnte synes ikke at have været tilstaaede noget Valg 

i en Sag, hvori de vare i saa hoi en Grad interesserede. 

Det gik til en saadan Yderlighed med dette Princip, 

at, naar en Mand dode og efterlod sig Gods og gifte 

Dottre, men ingen legitime Sonner, kunde Slægtningene, 

hvad de ogsaa undertiden gjorde, ikke alene fordre 

Godset, men endog tage Dottrene fra deres Mænd og 

Familier, og tvinge dem til at ægte sig! Som noget 

Vederlag mod en saa uhort Behandling, vare Dottre 

berettigede til at fordre, at de, som toge Arven efter 

* Michaelis, oii the Laws of Moses, I. 421, Eng*. O vers., og William 

Jones lærde Commentar til hans Oversættelse af Isæus Taler p. 170. 
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deres Fædre , enten skulde ægte dem^ eller give dem 

passende Forsorgelse ^ 

Vedtægts-Loven lios Araberne indtil Muliammed 

forpligtede Brodre til at give Sostre en vis Medgift; 

men denne Forpligtelse unddrog man sig ved Afslutning 

af dobbelte Ægteskaber: en Mand tog en Andens Soster 

uden Medgift og gav sin egen paa de samme Vilkaar. 

Propheten forkastede denne Skik som ulovligj og fast- 

sattCj at Qvinder skulde have lovlig Adkomst til en vis 

Andeel af deres Fædres eller Slægtninges Efterladen¬ 

skaber; men mandlige Arvinger skulde arve dobbelt saa 

megetj paa Grund af, som Propheten er ugalant nok 

til at sige, den Overlegenhed, som Gud har givet dem 

overfor det andet Kjcin'^'^, 

Man har almindeligt været af den Formening, at 

en forskjellig Politik gjorde sig gjældende i Kom, den 

nemlig, at Sonner og Dottre vare berettigede til lige 

Andele af Fæ.drenegodset. Ihvorvel dette stemmer med 

Justinians Anordning angaaende Fordeling af Intestat- 

Eiendom saa er det dog tvivlsomt, hvorvidt det 

gjaldt i det Romerske Folks ældre og bedre Dage. 

Nogle have været af den Formening, at Qvinder ved 

en af de tolv Tavlers Love vare udelukkede fra Arv 
f 

af Intestat-Eieiidom ; og uagtet den modsatte Mening 

har store Autoriteter for sig, er Sporgsmaalet ikke frit 

for Vanskelighed Men da det cintoges, at Qvinders 

* Isæus, af Jones, p. 175 &c. Potter’s Grecian Antiquitics, hook 

IV^ c. 15. llermans Political Antiquilies of Grcece § 121. I Lacedæmon, 

hAor Qvinclenie bleve bedre behandlede, end i Athen, vare qvindelige 

Arvinger pligtijrc at ægte de Mænd, som deres Fædre eller Formyndere 

fandt for "odl at væl^e. (Aristot. Politica lib. H. 

Sales Koran, I, 94 oj? 100, ed. 1764. 

Instit. lib. tit. III, 1. c. 6. 

Den Lov i de tolv Tavler, som fornemmelig' skulde tjene til at 

Idse dette Sporgsmaal, findes hos James Godfry (lat. Gotliofredus) og 
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Arvetagen af de hoiere Classer eller hvis Fædre vare 

optagne i Cejisus, medforte forskjellige Ulemper, blev 

deres Arveret ophævet af Voconii Lov, der udgik A. U. 

C. 584, og som tillige indskrænkede de Legater, der J 

maatte testamenteres til Qvinder Selv om de tilstede¬ 

værende Fragmenter af denne Lov havde været mindre 

tydelige, end de synes at være, saa synes dog nogen 

Indskrænkning i Qvinders Arvetagen at stemme saa godt 

med Romernes Politik, at den vel kunde forudsættes. 

Disse, idetmindste Patricierne, betragtede en fortsat Ned¬ 

stigen afNavne, Familier og Eiendom i de samme mand¬ 

lyder som f6lgcr: “Ac si intestato monlur pater-faniilitis, ncque ci suus 

hæres erit tum agnatns proxiiniis sims hærrs eslo: si agnatus non erit, 

tum gentilis hæres eslo”. Matliew Hale er cn af dem, som liave meent, 

at Qvindcr i den Komerske Histories tidligere Tider vare udelukkede 

fra Arv i Inteslat-Eicndoin (Hist. Common haw p. 246, ed. 1779) og 

dette var ogsaa oprindeligt llngo's Mening (Hist. Roman haw § 115). i 

Sidstnævnte frafaldt eflcrhaandcn denne Mening; men det er tvivlsomt, 

hvorvidt han gjorde det af fyldestgjorende Grundo. Hos hans Franske 

Oversætter hedder det: “Hvad der havde bevæget mig til at antage 

denne Mening (at Qvindcr ikke kunde arve Intcslat-Eicndom) var, at 

Voconii Lov udelukkede Qvindcr fra Arv efter Testamente, og at 

Qvinder hos Gci manerne aldiig arvede fast Eiendom. Hvorfor skulde 

det Motiv, at Qvinder ikke kande afgive nogen Beskyttelse, og ifolge 

hvilket de i Tydskland nægledcs at lage Arv, ikke have havt ligesaa 

stor Vægt hos Romerne, som ikke vare mindre krigerske end Genua- t 

nerne?” Og han vedbliver derpaa at forfægte sin oprindelige Mening 

ved Hjælp af andre Argumenter, som ikke let lade sig besvare. 

* Forskjellige Meninger ere bicvnc forfægtede med Hensyn til den 

Bestemmelse i denne Lov, som sætter Grændser for, hvormeget Qvinder 

maatte arve. Foreellins Forklaring, hvor kort den end er, synes dog 

baade at være klar og tilfredsstillende. “Voconia lex de coercendis 

mulicriini hæreditatibu.s, hita fuit a Q. Voconia Saxa Trib. Pleb. San- , 

citumque in ea, ne qiii census esset, virginem, neve mulieiem, supra 

qvadrantein suorum bonorum bæredem instituerit, pliisvc euiquam le- 

garet, quain ad hæredes perveniret, item nc feininæ euiquam ab inlc- 

stato succedcrent.’^ Cicero omtaler i sin Afhandliiiff de Finibus lib. II. 

c. 17, et mærkeligt Tilfælde, som denne Lov foraarsagede. Jvfr. Cicero, 

in Verr. 1. c. 42, Montesquieu, lib. XXVII, Gibbon, book X liv. &c. 

I 
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lige Arvelinier som en Sag af storste Vigtighedj og for 

at forebygge at Kjeden blev brudt j blev der tilstaaet 

I\Iænd, som hverken havde Sonner eller rimelig Udsigt 

til at faae samme, Ret til at adoptere, det vil sige, at 

antage Andres Sonner i Egnes Sted, som da kom til 

at bære deres Navn, blive Medlem af deres Familie, og 

ved deres Dod arve Eiendom og Privilegier, som om 

de havde været deres legitime, kjodelige Born. Det 

cr ikke let at forstaac, at de, som betjente sig af saa- 

danne ]\Iidler for at bevare Arven i de samme Linier, 

almindeligt skulde anvende lige Fordeling af Arv mellem 

Sonner Men Qvinders Indsættelse i lige Arverettig¬ 

heder med Mænd, vilde ikke alene have staaet i Strid 

med Liniearv i de samme Familier, men og i den samme 

gens eller Slægt, og det af den Grund, at de, ved at 

indtræde i Ægteskab, vilde kunne bringe deres Fædres 

* At Fædrene-Arven deeltes lige mellem Sonnerne, har vel al¬ 

mindeligt været antaget; dog lindes der ikke tilstrækkeligt Beviis herfor. 

Tvertimod er der stor Rimelighed for, at saadant ikke fandt Sted. For¬ 

udsat at Sonnerne modtoge deres legitime Arveparter, som Loven til¬ 

stod dem, havde de intet videre at fordre. Deres Fædre kunde testa¬ 

mentere det Overskydende til hvilkensomhelst af deres kjodelige eller 

adopterede Sonner, de fandt for Godt, eller de kunde forbigaae dem til 

Fordeel for Fremmede. Godsernes Storrelse under Keiserdommet og 

deres Fastholdet! ved de samme Arvelinier, bærer dog. tilstrækkeligt 

Vidne om, at det omtalte Overskydende gjerne blev overdraget til en 

eller anden af Sbnnerne. Havde det været Skik al dele Godserne lige 

mellem disse, saa vilde det have været umuligt, at de kunde have naaet 

cn saadan Storrelse, som i den nævnte Periode og i Republikens sidste 

Dage var Tilfældet. “Man maa undre sig”, siger M. Dureau de la Malle, 

“at Ophavsmændene til de agrariske Love ikke til deres Haandhævelsc 

have forcslaact: Arvegodsernes lige Deling, saavel i qvindelige som 

mandlige Linier, samt Testationsfrihedens Begrændsning”. (Econonue 

Politique des Romains, II, 285.) Havde de imidlertid gjort dette, da 

vilde de agrariske Love (Talemaaden taget i sin almindelige Betydning) 

have været ganske overflodige. Et lige Delingssystem tilsteder hverken 

store eller middelstore Jordeiendomme. 
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hele Eiendom til andre og maaskee rivaliserende Huse. 

Under Republikens Udvikling ^ da Rigdom og militair 

Dygtighed opnaaede en saa overveiende Indflydelse, og 

Familiernes Ælde og Navnkundighed stode mindre i 

Anseelse, bleve rigtignok forskjellige Midler udfundne, 

saasom Unddragelse af Forpligtelse til at lade sig op¬ 

tage i Census, Fideicommisser og deslige, for at tilintet- 

gjore Voconii Lovs Betingelser; men desuagtet vedblev 

denne endnu i lang Tid at udove stor IndflydelseIndtil 

Justinians Tid var Dottres Arveret ingenlunde eens med 

Sonners; forst da bleve de berettigede til at gaae lige 

i Arv med disse, og alle forhen gjældende Distinetioner 

mellem Sidelinier af lige Slægtskabsgrad, hvad enten 

de vare paa fædrene eller modrene Side, bleve af¬ 

skaffede. 

Sely om der nu intet fandtes i Samfundsforholdene, 

der kunde retfærdiggjore det Fortrin, som Lovene eller 

Vedtægterne give de mandlige Arvinger fremfor de 

qvindelige, saa vilde man dog maaskee undskylde os, 

naar vi bemærke, at den Uret, som Sidstnævnte siges 

at vederfares, mere er tilsyneladende end virkelig. De 

to Kjon holde altid hinanden temmelig godt i Ligevægt 

i Henseende til Antal, og naar Mænd, som besidde 

Formue, nodsages til at tage sig Koner iblandt Qvinder, 

som ingen have, da vil Uligheden for Arveloven for saa 

vidt være ophævet. I et saadant Samfund ville Skjen¬ 

hed og Talenter blive tillagt det Værd, som tilkommer 

dem, og de ville ikke, hvad man ofte træffer i mere 

* Aug-ustus erholdt Senatets Bevilling til at testamentere en Tredie- 

pai’t af sin Formue til lAvia, uagtet der fandtes Lovbestemmelser, som 

forbod saadant. Hermed sigtes sandsynligviis til Voconii Lov, som 

fastsatte en Fjerdepart som Grændse for saadanne Legater; dog er 

denne Antagelse ihke ganske sikker. (Suetonius, Vit. Aug. c. 102, 

ed. Fitisci.) 
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civiliserede og derfor ogsaa mere fordærvede Samfund, 

blive upaaagtede, fordi de ikke ere forenede med Penge. 

Efter flere Autoriteters Sigende vare vore Saxiske 

Forfædre mindre fordomsfulde. Tacitus bevidner deres 

Agtelse for Qvinder, og man har sagt, at de tydeligt 

have lagt samme for Dagen ved ikke at gjore Forskjel 

paa mandlige og qvindelige Arvinger, -men give alle 

Born lige Adkomst til Forældregodset, det faste som 

det rorlige. Ved den ringeste Undersogelse vil man 

dog finde det Ugrundede i en saadan Mening. Hos 

Germanerne udgjorde forinden og efter det vestlige 

Riges Fald Jordegods og Hjorder den eneste Slags Eien- 

dom af nogen Betydning, og da Regjeriug og Politi 

vare lige ufuldkomne, er det naturligt at antage, at hine 

maatte gaae i Arv til Mænd, fordi disse vare bedst 

istand til at forsvare dem. Dette finde vi ogsaa at have 

været Tilfældet. Der ere forskjellige Meninger om hvor¬ 

ledes Udtrykket Salisk Land (ierra Salica) bor fortolkes; 

det er mest rimeligt, at det indbefattede Jorder, som 

vare nedarvede fra Forfedre (t^rra aviaiica)] men, hvad 

det end har været, saa var det meget udstrakt og ud¬ 

bredt overalt i de Lande, som vare underlagte Ger¬ 

manerne og, som bekjendt, kunde det kun arves af 

JMænd. Thyringernes, Ripuariernes, Saxernes, Fran¬ 

kernes, Burgundernes og overhovedet alle de Germaniske 

Folkestammers Love helde til samme Side. Alle disse, 

alene med Undtagelse af Visigothernes"^, give mandlige 

Arvinger et afgjort Fortrin, for saa vidt som det an- 

gaaer Arv af Jordegods: i nogle Tilfælde vare Qvinder 

under alle Omstændigheder udelukkede fra saadan Arv, 

og naar de bleve mindre ugunstigt behandlede, beroede 

* Visigolheines Lovbo" skylder denne Undtagelse og dens for¬ 

holdsvise Regularitet til den Omstændighed, at den tildcels var affattet 

efter den Romerske Lov. 
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deres Arvetagen næsten ganske paa, at de ikke havde 

Brcidre 

De samme Grundsætninger synes at have været de 

gjældende i England. Det liar viist sig ved de bedste 

Undersogelser^ at den Lov eller Skik, som benævnes 

gavelkincl , og som endnu hersker i Kent, forefandtes 

* Blandt andre henvises Læseren til folgende Autoriteter; Anhang 

til Brotier’s Tacitus, IV, 188. (4to ed.); De Successionum Legibus apud 

Gennano\ Montesquieu, liv. XVIII. c. 22; Meyer, Institutions Judiciaires, 

I. 66; Gnizot Essais sur l'Histoire dc France, p. 95; Spencers Inquiry 

into the Origin of Law^sy &c. pp. 393—398; Laboulaye, Histoire du 

Droit de Propriété, p. 417; Hallani's Middls Ages, I. 145. Ist. 8vo. cd. &c. 

^ Der er meget skrevet om dette Ords Derivation og Betydning, 

hvorom Læseren kan overtyde sig ved at eftersee “Mr. Silas Tayior’s 

Ilistoiy of Gavelkind with the Etymology thereof etc.” London 1663. 

4to. Bogen er meget sjælden, men findes dog her-paa det store konge¬ 

lige Bibliotbek. Den er skrevet i en tvungen og foikunsllet gammel¬ 

dags Sliil af en Mand, som synes at have været Officeer, og langt mere 

vant til at b:uge Sabel end Pen. Af bemeldte Bog seer man dog (S. 130) 

at den efter Lambard vedtagne Mening om Ordets Etymologi, som var 

den meest gjængse paa Mr. Tayiors Tid, var den, at Ordet var opstaaet 

af de tre Saxiske Ord giv-eal-cyii, som man oversatte ved give lo all 

the kindred (giv til hele Slægten); og hvorvel Mr, Taylor selv har 

meget al indvende mod den forste Deel (giv-eal) af denne Derivation, 

saa troer jeg dog den er den, som endnu meest begunstiges af de 

Britiske Lærde. Taylor derimod paaslaaer, at han er vis paa, at Gavel 

bor udledes af det Britiske (d. e. Welske) Veib Oafaclii (S. 92 flg.), 

som oversættes ved tenere, præhendere, og at dette Ord bor oversættes 

ved temtra, Eng. tenure eller Besiddelse; saaledes faaer han da Gacel- 

kind til at betyde kind of tenure, d. c. Slags, eller Art af Besiddelse. 

Blackstone indlader sig ikke paa etymologisk Undcrsogclse, men 

behandler Begrebet som praktisk Jurist. Han siger; “Udstykning af 

Jorder ved Grtve?ftm^/-Skikken, som endnu finder Sted i mange Dele af 

England, og var almindelig i Wales indtil Henry VlIPs Begjering, er 

upaatvivlelig af Britisk (d. v. s. ikke Saxisk, Anglisk eller Normannisk) 

Oprindelse.” 

Alligevel turde dog den Omstændighed, at Gavelkind-Skikken har 

holdt sig længst og været meest udbredt i Grevskabet Kent, fortjene 

nogen Opmærksomhed af den upartiske Historie - Grandsker. Det er 

bekjendt af “Saxon Chronicle”, at Grevskabet Kent og Oen Whight, 

samt nogle Dele af Willshire, blev ved den Nord-Gcrmanisk-Danske 
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forend Erobringen^ og efter al Sandsynlighed var gjal¬ 

dende i den storre Deel af England og Wales Ifolge 

denne Skik tilfalde Jorder i Grevskabet Kent, med 

mindre Lovgivningen udtrykkeligt gjor en Undtagelse 

dermedj i lige Lodder Sonner med Forbigaaelse af Dottre, 

dog kun i Tilfælde af at Faderen doer uden Testamente 

og efterlader sig Sonner og Dottre; efterlader han sig 

derimod kunDottre, da dele dé Eiendommen lige mellem 

sig Denne Arvegangsmaade findes endnu i Copy- 

/m/^Z-Eiendomme ^ i Districterne Stepney og Hackney, 

Udvandring indtaget og Lesat af Jolerne, en Folkestamme, som beboede 

en Deel af Chersonesiis Cimbrica, norden for Anglerne. Er mi Gavel- 

kind-Skikken indfort i Kent ved disse Joter? Eller er den optaget af 

dem fra de gamle Britter (Kelterne)? Dette er et Problem, som vel 

fortjener de Biittiske og Danske Grandskeres Droftelse. Denne Be¬ 

mærkning frembyder sig dog slrax, at Joterne vare af de tre indkomne 

Sammer den Stamme, som var meest adskilt fra Britterne, altsaa mindst 

udsat for al paavirkes af deres Skikke. Derfor kan den Concliision dog 

være for dristig, atGavelkindskikken, PseudodemokratietsRod, var Dansk. 

Jeg vil i denne lange Note dog ikke undlade at bemærke, at Skot¬ 

terne ogsaa have deres Gavelkind, men dog kun paa et forhenværende 

Norsk, siden Dansk Biland, Shetlandsoerne. Dette Gavelkind erklærer 

Jameson sub voce at være en Skik, ifolge hvilken ved Faderens Dod den 

yngste Son erholdt Vaaningshuset, hvorimod den dvrige, Eicndom gik 

til lige Deling. R. 

* I sine Anordninger til Fyrstendommets Bestyrelse, der udkom 

1284 fra Rhydlond i Flintshire, gav Edvard I. udtrykkeligt Lofte om at 

opretholde Gavelkind-Skikken i VValcs. Alligevel blev den undertrykt 

ved en Statut'*^, som anordnede, at Jorder i Fyrstendommet for Frem¬ 

tiden skulde gaae til Arv i Overeensstemmelse med den engelske Lov. 
o o 

^ 34 og: 35. Henrik VIII, c. 26. § 91. 

Hasteds Kent, 8vo. ed. 1. 311—321. Det er forovrigt værd at 

lægge Mærke til, at Qvinder i Wales, ganske modsat hvad der fandt 

Sled i Kent, aldrig togo Arv; naar der ingen Sonner fandtes, gik Eien¬ 

dommen over til de folgende mandlige Arvinger. (Robinson on Gavel¬ 

kind, 2d. ed. p. 19.) 

® Copyhold betegner i Engelsk Lov, ifolge Blackstone, en særegen . 

Bcsiddelsesmaade af Jordegods, nemlig den Omstændighed ved Be- 

sidilelsen, at de oprindelige Adkomst-Doeumenter mangle, ogat der 

haves kun en Copi af disse, som er opbevaret i Rets-Archiverne. 

R. 
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i Middlesex og paa nogle faa andre Steder ved Grændsen 

afKent^. Borough-English-Sldkken^j ifolge hvilken den 

yngste Son^ med Udelukkelse af Brodre og Sostre^ gaaer i 

ArVj naar der ingen Optegnelse lindes efter Faderen, har 

været gjængs i Byen Stamford o-g paa nogle enkelte 

andre Steder i umindelig Tid; den bestaaer endnu i 

nogle Godser i forskjellige Dele af England 

Hvad enten nu Arvegodset forinden Erobringen til¬ 

faldt Sonner alene, eller uden Forskjel Sonner og Dbttre, 

saa ledede dog Indforelsen eller rettere Udvidelsen af 

Feudalsystemet efter denne Begivenhed nodvendigt til 

en Forandring med Ai'v af Landeiendom, og banede 

Veien for en almindelig Indforelse af den Skik, at Arven 

tilfalder den Forstefodte. At en Qvinde kom i Be¬ 

siddelse af et egentligt Lehn (proper stred imod 

Feudalsystemets Principer, da det vilde være umuligt 

for hende at gjore den Krigstjeneste, som paahvilede 

Lelmsbesidderne. Qvinder bleve derfor i flere Lande 

ganske udelukkede fra Arv i Lehn;.men i England af¬ 

veg man dog ‘ saa vidt fra dette Princip, at de gaves 

Fortrinet fremfor Slægtninge af Sidelinier; saa at de 

forst da bleve forbigaaede, naar der var Sonner til at 

arve. Lehns Deling mellem disse blev ogsaa meget 

tidligt fundet at være enten uudforlig, eller at medfore 

de storste Ulemper. Da Titler og Hæderstegn allerede 

^ Uobinson, ubi sitpra^ p. 34. o. s. v. 

® Dette er i Engelsk Lov den techniske Benævnelse for den her be¬ 

skrevne besynderlige Skik. Det strax paafolgcndc Citat af Montesquieu 

synes at begunstige den Formening, at Skikken er af keltisk Oprindelse. 

R. 
jMontesquieu fortæller, at denne Skik fandtes i hans Tid i Hertug- 

dommet Rohan i Bietagne. (Liv. XYllL c. 21.) 

Ved “proper fief” forstaaes et Lehn, som er givet og besiddes 

imod at yde Krigstjeneste. Men uagtet dette som oftest var Tilfældet, 

saa gaves der dog mange andre Slags Lehn. (Til Oplysning heraf tjener: 

AVriglit on Tennres, pp. 22—34. ed. 1792; og Ducange voc. Fenduni.) 
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tidligt begyndte at knyttes til flere af de store Lehns- 

besiddelser var det nodvendigt^ at en Deling af 

Godser, der vilde være det samme som en Deling af 

Titler, blev forhindret; og Keiser Frederik I. (Barba- 

rossa), som besteg Tronen 1152, udgav en Lov i den 

HensigL^^. Desforuden var Lehnsgodsernés Deling for¬ 

kastelig, fordi den formindskede Lordernes Midler til 

at holde en bevæbnet Styi'ke, der var tilstrækkelig til 

Forsvar mod de Angreb, hvorpaa man da altid maatte 

være forberedt. I liine urolige Tider beroede et Land- 

godses Sikkerhed og den Beskyttelse, som dets Eier 

kunde forskaffe dets Beboere, paa dets Storrelse. At 

dele det, var at tilintetgjore det og udsætte enhver Deel 

af samme for at blive odelagt og udsuget ved Naboernes 

OverfaldDets Udstykning ledede desforuden baade 

til en Formindskelse og Deling af den Krigstjeneste, 

som skvldtes Reo'enten eller Lehnsherren til en 
t/ O ' 

Fordgelse af mindreaarige Besiddere, som ikke vare 

* Oprindeligt vare alle Baronier territoriale, og besaddes ude¬ 

lukkende ifolge Belehning, og ikke ifolge Brev eller Patent. 

** Schmidt, Hist. d’Alleinagne, VII. 400. Grevskaber og Baronier 

vare dog gjorte udelelige, saavel i Frankrig som i England, forinden 

denne Lov udkom; dog iindlages herfra de Tilfælde, hvor en Baron kun 

efterlod sig Dottre. (LyttcUon, Henry II, vol. III, 122. 8vo ed.) 

*** Wealth of Nations, p. 170. 

Ihændehaveren af et Riddergods var pligtig aarlig i 40 Dage at 

stille en fuldt bevæbnet og udrustet Rytter til sin Lehnshcrre, og paa 

sin egen Bekostning. Men Ihændehaveren af en Halv- eller Fjerdepart 

af et Riddergods var kun pligtig at stille samme i 20 eller 10 Dage, alt 

efter det givne TilfæLle. Som Folge heraf bevirkede* ** *** Lehnsgodsernes 

Udstykning en uhensigtsmæssig Fordgelse af Krigsmagten ved Begyn¬ 

delsen af et Felttog, og en Formindskelse i Krigernes Tjenestetid, saa 

at disse bleve ubrugelige, med mindre det kom an paa et coup-dé-main. 

Fremdeles bevirkede Lebnsgodsernes fortsatte Deling, at der stilledes 

slette Krigere, da Ihændehaverne af smaae Jorder ikke vare istand til, 

selv ikke for den korteste Tid, at stille en fuldstændigt udrustet Rytter. 

(Lyttellon, Henry II, vol. HL pp. 83—92, 8vo. ed, etc.) 
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istand til at paatage sig nogen Forpligtelse ^ og endelig 

til at Besidderne af saadanne Godser^ der vare nnder- 

gaaede en fortsat Deling, bleve uvirksomme og for¬ 

armede. Det laae saaledes baade i Biernes og Kronens 

Interesse j at Lehnsgodsernes Deling blev forebygget. 

Vi finde derfor^ at de, med Udelukkelse af Brodre^ tidlig 

gik i Arv til den ældste Son ^ som snarest var istand 

til at kunne opfylde Lelmspligternej og derfor gik ogsaa 

Tjeneste-Lelin5 omendskjondt senere, dog i en meget 

fjærn Fortid, som en Efterligning af Eiddergods, til Arv 

i Overeensstemmelse med Forstefodselsretten. Det var 

i Virkelighed kun ved at slutte sig til en eller anden 

Lehnsherre og blive hans Vasaller, at Eiere af Allodial- 

godser kunne forskaffe sig nogen Part af den Sikkerhed, 

som hverken Loven eller den kongelige Myndighed var 

istand til at skaffe tilveie 

ANDET C4P1TEL. 

Om Indflydelsen af Forstefodsels-Lomn eller Skikken. 

Hvor fordeelagtig eller nodvendig denne Skik end 

kan have været, da den blev indfort, have Dr. Smith 

og andre Philosopher dog fældet en saare ugunstig 

Hale’s Hist. Common. Law, c. 11; Blackstone, Book II, c. 14; 

Hallam s Middle Aires, Part I. c. 2. ctc. 

** Det er en Forfængeligliedens Aand hos Europæerne , som man 

maa tilskrive Indforelsen af den uretfærdige FOrstefOdselsrct, der er 

saa ugunstig for Slægternes Formerelse, idet den nemlig fængsler en 

Faders Opmærksomhed til eet af hans Born og lader ham glemme de 

Andre; bringer ham til at nægte flere af Samme Understøttelse til at 

komme i Vei, for at den Enes Formue kan blive saa meget desto slorre, 

og endelig, fordi den tilintetgjor den Lighed mellem Borgere, som er 

den sande Kilde til al Velfærd. (iMontesquieu, Lettres Persanes, let. 119.) 
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Dom over dens Virkninger i nyere Tider. “Lovej’, siger 

Sinith, “forblive hyppigt i Kraft længe efter at de Om¬ 

stændigheder, som fremkaldte dem og som alene kunne 

gjore dem fornuftige, ere ophdrte. Under Europas nu¬ 

værende Forhold er Eieren af en eneste Acre Jord lige 

saa sikker i sin Besiddelse, som Eieren af hundred Tu¬ 

sinde. Alligevel vedbliver Fdrstefodsels-Eetten at staae 

i Anseelse, og da den af alle Indretninger bedst egner 

sig til at nære Familiestolthcden, er den istand til endnu 

at holde sig i Aarhundreder. Forovrigt kan intet være 

en talrig. Families sande Interesser mere til Skade, end 

cn Ret, som, for at berige eet af Bornene, gjor de andre 

til Tiggere.” (Wealth of Nations, p. 171.) 

Uagtet denne Menings tilsyneladende Rigtighed og 

Forfatterens Autoritet, maae vi dog tilstaae, at vi ikke 

kunde ansee den lor S3mderlig vel begrundet. Tvert- 

imod nære vi den Overbeviisning, at meget af det nyere 

Europas Industri, stdrre Velstand og Oplysning er for¬ 

anlediget ved Fdrstefodsels-Rettens Anvendelse paa Arv 

af Jordegods, og at, naar denne Arvegangsmaade blev 

afskaffet eller fortrængt af den modsatte, hvorefter Godset 

gaaer til lige Deling mellem alle Bornene eller alle 

Sdnnerne, vilde disse i det Hele taget tabe ved For- 

andi’ingen, de Yngste med de Ældste, samtidigt med, 

at de andre dassers Interesser paa det Fdleligste vilde 

lide derved. 

Det er hjemlet i den mest udstrakte Erfaring, at 

Besiddelsen af et Udkomme fra Barndommen af, eller 

blot af en Betryggelse mod Mangel, frembyder en af 

de stbrste Hindi’inger for Virkelj^st og Stræbsomhed. 

De, som ere i nævnte Tilfælde, attraae sjeldent nogen¬ 

somhelst Udmærkelse, men forblive for Storstedelen til¬ 

freds med den beskedne Stilling, hvori de ere bievne 

hensatte. Rigtignok er* det en væsentlig Anke mod 
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Stamgodserj at de let gjore de ældste Sonner orkesltise 

og udsvævende; men hvis den ligelige Arvegangsmaade 

almindeligt blev bragt i Anvendelse og hjeinlet i den 

offentlige Mening, vilde den i nævnte Henseende paa 

lignende Maade paavirke en heel Familie, og skabe tre, 

fire eller fem Dagdrivere, medens Fdrstefddsels-Retten 

kun skaber een. Den vilde forskaffe dem, hvis For¬ 

ældre vare nogenlunde velhavende, et sorgfrit Udkomme, 

men dette kunde den ikke gjdre, uden til samme Tid 

at indgyde dem mindre Virkelyst, end de vilde have 

folt, om ,de vare bievne overladte til at sorge for sig 

selv ved Hjælp af de Midler, som en god Opdragelse 

giver, og et hensigtsmæssigt Udstyr; fremdeles vilde 

den gjore Bornene mindre lydige og pligttroe, og saa- 

ledes svække og undergrave Forældrenes Myndighed^. 

Disse Slutninger synes saa uomstodelige, at det næppe 

kan slaa feil, at de maa almindeligt indrommes; og de 

Ulemper, som nodvendigen reiste sig af Arvens lige 

Deling, vare i Sandhed nogle af de Aarsager, som saa 

mægtigen bidrog til ludfbrelsen af den modsatte Skik. 

Dette er paaviist af Sir Mathew Hale i hans History 

of the Common Law, hvori han fremstiller den lige¬ 

lige Arvegangsmaademellem samtlige Born (Sonner) 

som hbist mislig. “For det Forste”, siger han, “ud¬ 

tærede den Statens Ki'æfter; thi ved Eiendommenes 

h}^pige Deling og Underdeling bleve de i Tidens Lob 

saa smaae og ubetydelige, at der kun levnedes faa 

Mænd med anseelige Godser til at beklæde offentlige 

Embeder og Bestillinger; for det Andet havde den lidt 

efter lidt til Folge, at Befolkningen kom til at fore et 

usselt Landboliv, .at Familierne gik til Grunde og at de 

yngre Sonner, som vilde have beskjæftiget sig med 

* Jvfr. Burlaniaqul’s Bcmæiknin^er, anlé, p. 16. 

** Forinden og uniidrlelhart efter Eroljringcii. 
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Haudel eller uddannet sig for den militære, civile eller 
geistlige Staiifd, hvis de ikke havde havt disse smaae 
Jordlodder at stole paa, forsdmte disse Leiligheder 
til at opnaae stdrre Fordele, til at berige sig selv og 
Staten. DerfoF' o. s. v."*". 

Den Irske Skik, yavelkind, afveg vel i flere vigtige 
Puncter betydeligt fra den Engelske, men dette havde 
de dog tilfælles, at de foraai'sagede, at Landet blev ud¬ 
stykket i smaae Lodder og at Befolkningen aldeles sto¬ 
lede paa dem for et Udkomme. Den Fattigdom og 
Barbari, som fremgaaer af saadanne Samfundsforhold, 
er blevet træffende skildret af John Davis: “Endnu et 
andet Onde”, siger han, “udsprang af denne Irske Skik 
gavelkind, idet Enhver, som var fodt til at modtage et 
Stykke Jord, saavel uægte som legitime Sonner, gjorde 
Fordring paa at ansees som gentlemen. Om deres Arve¬ 
lodder end vare nok saa sniaa og de selv nok saa fattige 
{gavelkind maatte nodvendig i Tidens Lob skabe en 
fattig genilemens-^tanå)^ var det dog med Ulyst, at de 
befattede sig med Agerbrug eller Handel eller med at 
lære en eller anden mechanisk Kunst eller Videnskab. 
Dertil hang disse fattige Herrer med en saadan Liden¬ 
skab ved deres smaae Jordlodder, at de heller valgte 
at leve paa dem ved Tyveri, Udsugelse og Gjæsteri, 

end sdge sig bedre Lykke andetsteds” 

* Cap, XI. p, 253. Riinningtons edit. 1779. 
Discovery of the true cause, wliy Ireland, was never brought 

under Obedience, p. 130, cd. 1787. Gavelhind-Sk\kken findes endnu paa 
Jersey, Guernsey de andre Canaloer, og har der havt ganske lig¬ 
nende Virkninger, som de ovennævnte. Landet er udstykket i Lodder, 
hvis Stdrrelse vexier mellem een, to til ti acres, men sjeldent mere. 
Dets fortsatte Udstykning frembydei en uoverstigelig Hindring for Ind- 
forelsen af et forbedret System i Agerbruget. Kartofler, Roer og Kaal 
voxe i en uhyre Udstrækning og udgjor Befolkningens vigtigste Nærings¬ 
midler. Denne er, uagtet dens sparsommelige Leveinaade og naglet 

3 
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Hvilke Mangler Forstefodsels-Retten end kan lægge 

for Dagen, er den dog i ethvert Tilfælcte fri for disse 

alvorlige-Misligheder. De ældste Sonner vide, at de 

ikke have nogen iibesti'idelig Arveret til deres Fædres 

Godser, men at de udsætte sig for den Fare at blive 

gjort arveldse, hvis de opfore sig slet. Det er dertil 

klart, at Onsket om at efterlade et Gods iibetynget til 

den ældste Son uden dog derfor at lade de andre 

Born staae hjelpelose i Samfundet, vil være en Spore 

til Industri og god Huusholdniiig. Det staaer neppe til 

at vænte, hvad man vel heller ikke kan onske, at de 

til Understdttelse for de yngre Born opsamlede Penge¬ 

midler skulde belobe sig til saa meget som den ældre 

Broders Arvelod. Det er tilstrækkeligt, naar de blive 

forstrakte med de fornddne Midler til deres Uddannelse 

for et eller andet Embedsfag eller for Handel. Derved 

er Muligheden til at opnaae en hoiere Stilling givet 

dem i Hænde, og deres Underordnethed i pecuniær 

Henseende i Sammenligning med Husets Repræsentant, 

som de ikke kunne undgaae at fole, vil da anspore dem 

til overordentlige Ansti'ængelser, som aldrig vilde have 

fundet Sted, naar deres Fædrenearv havde været af 

samme Storrelse, som deres ældre Broders. Denne 

Omstændighed er af væsentlig Betydning. Naar Du 

vil gjore alle de medfodte Hjelpekilder, som et ]\Ienneske 

eier i sin Sjæl, frugtbare, naar Du vil bringe alle hans 

Evner og Kræfter til fuld Virksomhed, da skal Du 

gjore ham hans Ubetydelighed overfor Andre indlysende 

og bestræbe Dig for at fremkalde en Beslutning hos 

Ocrnes værdifulde Privilegier og fordeelagtige Beliggenhed for Fiskeri 

og Skibsfart, for StOrstedelen yderst fattig og i Almindelighed 

stolt, Irættevorn og hengiven til Slendrian. Megen Jord er gaaet tabt 

ved de talrige Grændscskjel mellem de forskjellige Eiendomme og ved 

den nodvenddiggjorte store Mængde af Veie. 
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ham til at hæve sig til det samme eller et hdiere Trin. 

Det er ikke dem^ som paa Grund af deres Rigdomme 

indtage de hoieste Stillinger i Samfundet, men dem, 

der fra mere beskedne Stillinger have arbeidet sig op 

til Storhed, at Menneskeslægten skylder en overveiende 

Deel af de Forbedringer og Opfindelser, der i saa hoi 

Grad have udvidet vor Synskreds og foroget Kilderne 

til menneskelig Velvære. Men naar de store Formuer 

bleve sonderlemmede ved et lige Delings-System og 

bragte til en forlioldsviis ubetydelig Stdrrelse, vilde der, 

paa Grund af at Uligheds-Di'ive^edren manglede eller 

var slappet, fremkaldes mindre Kapj^elyst, og en Stands¬ 

ning i Samfundets Udvikling vilde efterhaanden indfinde 

sig. Det er ikke altid, at en Mand er driftig, udhol¬ 

dende, sparsom og opfindsom, fordi han er fattig; i 

mange Tilfælde er det den allerede Formuende, som 

alene anstrenger sig for at naae det Trin, som Andre, 

der eie endnu mere, indtage. Men naar denne rigere 

Classe ikke fandtes, vilde disse Mennesker ikke fole 

denne Opfordring til Anstrengelse, men være tilfredse 

med at være underkastet samme Vilkaar, som de, de 

leve sammen med. Heraf synes nu uimodstaaeligt at 

fdige, at naar Forstefodsels-Retten blev afskaffet og en 

ligelig Arvegangsmaade indfort i Landeiendomme, vilde 

der hverken være givet de yngre Sdnner saa mange 

eller saa kraftige Bevæggrunde, som for nærværende 

Tid, til at ansti’ænge alle deres Kræfter for at opnaae 

Ære og Rigdom, og de vilde fdigeligen lægge forholds- 

"vns mindre af en saadan Aand for Dagen. 

Man har anfdrt til Forsvar for en Landeiendoms 

lige Deling mellem en Families forskjellige Medlemmer, 

^t det er paa den Maade, at Kjobmændenes, Fabrikan¬ 

ternes og overhovedet de Næringsdrivendes og Penge- 

mændenes Formuer gaae i Arv, uden at der derved ere 

3* 
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opstaaede skadelige Folger. Der er dog kun ringe 

Analogie i denne Sammenstilling. En Kjobmands eller 

Banquiers Born kunne^ efterat have deelt Fædrenearven 

lige mellem sig, uden at forandre deres Leveviis drive 

Forretningerne i Fælledsskab med samme Fordeel som 

Faderen. En Godseiers Bdrn kunne neppe gjore dette. 

Selv om Lodderne ved Fædrearvens Deling skulde be¬ 

findes at være for smaae til med Fordeel at kunne 

drives særskilt; ere dog Vanskelighederne ved at dyrke 

dem eller lade dem dyrkes i Fælledsskab paa Grund 

af Medarvingers forskjellige og modstridende Syns- 

maaderj sædvanligt befundne at være saa godt som 

aldeles uoverkommelige, I de fleste Tilfælde; hvor 

Godser ifolge Testamente ere undergaaede en lige 

Deling; er Fædrenehuset blevet forladt af Alle med 

Undtagelse af den ældste Son; og der ere da i Al¬ 

mindelighed lige saa mange særskilte Boliger og Fa¬ 

milier; som der findes Born; og samtidig hermed kunne 

de yngre af disse ikke fole den særegne Opfordring til 

Stræbsomhed som de vilde have folt; naar Godset var 

gaaet til den ældre Broder og deres Midler bievne 

færrC; end hans. Vi ville dog feile meget hvis vi antog; 

at Fordelene ved at bevare store Landeiendomme fra 

at blive sonderlemmede ved et lige Delings-Systeni; 

alene vilde komme Eiernes Born til Gode. Deres 

Storrelse forhoierj fprstorrer overalt Maalestokken for 

Det, som ansees for godt Udkomme, og giver derved 

en ny Kraft til de Fjædre, der anspore til Industri. De 

store Godseieres Leveviis onsker Enhver at kunne 

efterligne, og deres tilvante Udgifter, hvor skadelige de 

endog kunne være for dem selv, vu'ke som kraftige 

IMidler til at fremskynde Stræbsomhed og Opfindsomhed 

hos de andre Classer, som aldrig ansee deres Formuer 

for tilstrækkeligt store, forend de ved dem sættes istand 
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til at maale sig i Pragt med -de rigeste Godsejere. 

1'drstefodsels-Retten gjeir saaledes alle Classer mere 

driftige og foroger paa samme Tid Massen af Rigdom 

og Nydelse. 

Man har anfort^ at en saadan ivrig Stræben efter 

Rigdomme og de materielle Interesser som derved 

vækkes, foraarsager at enhver Bestræbelse, som ikke 

netop har dette Formaal, bliver undervurderet, og at 

Penge blive' betragtede som det Eneste, der er værd 

at tragte efter. Dette er imidlertid en meget overdreven 

og falsk Fremstilling. Det er ingenlunde vor Mening, 

at Onsket om at overgaae sin Nabo i Opsamling af 

Midler skulde være det bedste Motiv til Arbeidsomhed, 

eller at det ikke vilde være langt at foretrække, om cn 

lignende Kappelyst kunde blive vakt ved Onsket om 

at udmærke sig ved Lærdom, Godgjorenhed og Ret¬ 

skaffenhed. Der vilde dog neppe være god -Grund til 
• • 

at antage, at Onsket om Overlegenhed i aandelige 

Goder eller i sociale Dyder nogensinde vil være istand 

til at skabe denne varme, rastlose og alt-omfattende 

Arbeidsiver, som opstaaer af Onsket, at arbeide sig 

op i Samfundet til dot samme Trin i Henseende til 

Formue, som de der befinde sig i dets hoiere Sphærer 

indtage. Men det cr en falsk Paastand, at Dyder som 

Arbeidsomhed og Tarvelighed vilde blive dyrkede paa 

alle andre Dyders Bekostning, naar en saadan Aand er den 

herskende. I Sandhed, Enhver, som lægger JMærke til, 
• • 

hvad der foregaacr for hans Oine, maa ogsaa vide, at 

dette ikke er Tilfældet. De, som arve betydelig For¬ 

mue, lægge snarere Vind paa at give ud end paa at 

lægge op, og, medens paa den ene Side Onsket om at 

opnaae en lignende Rigdom er en kraftig Spore til 

Virksomhed, forhindrer paa den anden Side den Leve- 

viis, som ved dem bliver gjøengs, Opkomsten af disse 



38 Forstefodstls-Ret. 

sjofle og gnieragtige Sæder, som odelægge enhver ædel 

Drift. Mange Rigmænd og mange, hvis Bestræbelser stadigt 

gaae ud paa at opnaae den Anseelse, som Rigdom for¬ 

skaffer, uden Tvivl for en stor Deel drevet dertil af 

' Forfængelighed og Pragtsyge, men for en endnu storre 

Deel af renere Bevæggrunde, ere Konstens liberale 

Beskyttere og hæderligt udmærkede ved deres Gav¬ 

mildhed. Exemplet, som saaledes sættes af de hoiere 

Classer, virker tilbage paa dem, som staaé lavere, og 

meddeler og udbreder sig fra den ene Classe til den 

anden, indtil det har gjennemtrængt hele Samfundet. 

Herpaa grunder sig den almindeligt udbredte Sands for 

Pragt og Forfinelser her i Landet (England). En Mand 

som har en aarlig Indkomst af 3000, 5000 eller 10000 

£ kan, hvorledes han end bærer sig ad, næppe undgaa 

at forskaffe mange af de dygtigste Mænd betydeligt 

Erhverv. • Smaa aarlige Indtægter opsluges af de nod- 

vendige Udgifter og de mindst bekostelige af Livets 

Behageligheder. Men det er kun en ringe Deel af 

betydelige Indkomster, som forbruges paa denne Maade: 

den storre Deel bliver anvendt paa Jorders og Byg¬ 

ningers Forbedring, paa Indkjob af Boger, Malerier, 

Statuer, kostbart Bohave og tusinde andre Ting, hvor¬ 

ved de forskjellige Konster, som danne, forædle og 

pryde Samfundet underholdes og anspores. En hoi 

Grad af Cultur eller af Fremskridt i liberale Studier, 

har man aldrig fundet, uden hvor der vare store private 

Formuer. Disse ere aldeles uundværlige for hine. Fat¬ 

tige Lande eller Lande, som for Storstedelen bestaae 

af Smaaeiendorarae eller som kun kunde fremvise faa 

Rigmænd, ere, sammenligningsviis altid barbariske. 

Deres Beboere ere raae og uslebne i deres Sæder og 

Tilboieligheder, og de maa undvære mange af de Be¬ 

hageligheder og Nydelsei', som give Culturen fortrinligt 
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Værd. Midlet til at hæv.e et Folk bestaaeri at udbrede 

Smag hos det for alle Slags hoiere Beqvemmelighedei’j 

og at indgyde det en kraftig Lyst til at stræbe der^ 

efter. Hertil egner vort System sig netop fortiinligt. 

I det Forstefodsels-Retten sorger for Eiendoms Opsam- 

ling og Vedbliven i Familierne ^ sorger den til samme 

Tid for, at det mest Ophoiede i Konsten, Literaturen 

og Videnskaben finder Dyrkere og overhovedet for Alt, 

hvad der kaster Giands og varig Berommelse paa Na¬ 

tionerne. Medens den virker saaledes, vækker den hos 

alle Classer en Virksomheds- og Stræbsomheds-Åand. 

Ved at gjore den Ene afhængig af den Anden i en 

stor Deel af sine Behageligheder og Nydelser, knytter 

den Samfundet sammen, og bringer den Ene til at be¬ 

fordre eget Velvære ved den Andens. En rig Lords 

Forpagtere og Haandværkere ere ligesaa uundværlige 

for ham, som han for dem. I et Land, som dette, findes 

der intet isoleret eller uafhængigt, og derfor har Kappe¬ 

lystens, Stræbsomhedens og Opfindsomhedens Aand, 

uagtet den maaskee intetsteds er stærkere fremtrædende 

end hos os, ikke udslukket de sociale Dyder, men synes 

tvertimod snarere at have givet dem nyt Liv, 

Man vil maaskee indvende, at Forældre ikke bor 

lade sig paavirke af saadanne Hensyn, men at det er 

deres Pligt at see mere paa deres Familiers end det 

Almenes Tarv, og behandle deres Born, forudsat at 

deres Opforsel har været lige god, med samme Kjær- 

lighed og .Omhu. Det er dog Tvivl underkastet, i 

hvorvidt en Mand kan undskyldes, naar han indretter 

en Deel af sine Handlinger udelukkende med Hensyn 

til eget eller Familiens Tarv, uden at raadfore sig med 

de sandsynlige Folger for det Almindelige. ^^Cari siint 

parentes, cari liberi, propinqui, familiares: sed omnes 

omnium caritates PATRIA UNA COMPLEXA EST: 
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pro qua quis bonus dubitat mortern oppetere, si ei sit 

profuturus Det er inndlertid tilstrækkeligt at paa¬ 

vise, at der ligger en Modsigelse i at erklære, at en 

Række Handlinger som ere fordeelagtige for Almeen- 

heden, kunde være skadelige for Familierne. En Fader, 

som har rigtige Begreber om hvad han fornemmeligt 

skylder sine Born, vil vælge en saadan Maade at over¬ 

drage sin Eiendom paa, som han, alt vel overveiet, maa 

ansee for bedst skikket til at nære deres særegne Til- 

boieligheder til Virksomhed og gjore dem til nyttige 

Medlemmer i Samfundet. Men naar undtages de Fa¬ 

milier, som udelukkende bestaae af Dottre, vil der 

forholdsviis kun gives faa Tilfælde, hvor dette Oiemed 

bedst lader sig fremme ved en lige Deling af Eiendom. 

Er en Formue ubetydelig, vil det være uvæsentligt, 

hvorlejies den overdrages. Er den derimod af storre 

Omfang eller, i Særdeleshed, bestaaer den ganske eller 

fornemmeligt af fast Eiendom eller Landeiendom, da 

vil en lige Deling være skadelig for Familien, hvis den 

bestaaer af Sonner ellei' af Sdnner og Dcittre. Ved at 

sikkre Enhver af dem et Udkomme vilde man, hvad vi 

ovenfor have seet, indvirke forstyrrende eller odelæg¬ 

gende paa deres Videlyst og Stræbsomhed, ja, man 

vilde efter al Rimelighed derved opstille en aldeles 

uoverstigelig Hindring for dem, til at arbeide sig op og 

udmærke sig i Samfundet. Overdrager man derimod 

Kjernen af Formuen til den ældste Son, da bliver han 

et Overhoved, en Stotte og Foreningspunet for Familien, 

medens de Andre blive stillede under saadanne Vilkaar, 

som bedst egne sig til at bringe dem frem. Det er en 

falsk Paastand, at de yngre Sdnncrs Interesser blive 

opoffrede ved en saadan Fremgangsmaade. Tvertimod 

* Cicero dc Officiis, lib. I. c. j9. 
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blive de derved oiensynligt befordrede. En Mand, der 

har 400, 500 eller 10000 L. Strl. om Aaret i faste Ind¬ 

komster er i en sikkrere Stilling end de, der alene har 

Lykken at stole paa i Udovelseri af en eller anden 

Konst, Videnskab eller Haandværk, men der er ingen 

Grund til at erklære hiin for at være lykkeligere eller 

i en bedre Stilling end disse. Han kan, og sandsynligt 

vil, han fole sig tilfreds med de Indkomster, der ere 

skjænkede ham; men der gives andre Glæder, end de, 

som tilfalde den passive, halvdaarske Tilværelse. Det 

vilde være en Bespottelse af Forsynet at indbilde sig 

at fniges consumere naii skulde have Monopol paa 

Tilfredshed; 

Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmæ? 

Virksom Stræben er ikke alene i de allerfleste 

Tilfælde Betingelsen for et lykkeligt Liv, men desfor¬ 

uden, i og for sig, og ganske afseet fra andre Hensyn, 

et væsentligt Gode. Men naar det virkeligt forholder 

sig saa, at en virksom Stræben gjbr os deelagtige i 

flere Glæder end hvilketsomhelst andet, hvorledes kan 

man lægge Forældre til Last, at de betjene sig af en 

Lov eller Skik, som mest egner sig til at fremkalde 

samme? En Mand er, i at befordre sin Families Intei’- 

esser, forpligtet til, at overveje dem saavel fra et fjær- 

nere som fra et umiddelbar nærliggende Standpunkt. 

For et overfladisk Blik kan det synes uretfærdigt, at 

en Fader giver een Son 10,000 L. Strl. og en anden 

kun 1000 L. Strl, Men naar han istedetfor deelte de 

11,000 L.Strl. lige mellem dem, vilde han derved for¬ 

skaffe dem begge et Udkomme, og saaledes tilintetgjore 

eller i hoi Grad svække Onsket hos dem om at forbedre 

deres Stilling, hvorimod han, ved at fordele dem, som 

han har gjort, sikkrer den Ene et godt Udkomme og 

sætter den anden i cn Stilling, hvor de utallige Goder, 
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som belonne en heldig Flid^ ville foresvæve ham , fordi 

ban er nodsaget til at arbeide; og Haabet om at tilegne 

sig nogle af samme, selv om det skulde blive skuffet, 

opfylder ham da med en Iver, som gjor Anstrengelse 

til positiv Lyst. Forældre, som handle i Overeens- 

stemmelse hermed og gjore deres ældste Sonner til 

Godseiere og de andre til Lovkyndige, Læger, Geistlige, 

Militære, Handelsmænd eller Haandværkere, forskaffe 

saavel deres Familier som Offentligheden de storste 

Fordele. De kunne ikke med rimelig Grund blive 

beskyldt for Uretfærdighed mod nogle af deres Born. 

Ved at gjore disses Arveparter og Leveveie forskjellige, 

fremkalde de de forskjellige Talenter, som de maatte 

besidde, og anvende kraftige Midler til at gjore dem 

virkelystne og til at befordre deres Fremtids Hæder 

og Lykke 

Og vi fole os fristede til at tilfoje; den saaledcs ulige fordelende 

Fader tager netop ved sin ulige FordelingForsyuct til Monster; Ihi Jfleu- 

skenene ere sandelig ikke nile lige: denne Revolutions Sophisnio er 

heelt igjenneni grundfaisk. Ved Siden af den generiske IJghed i Meget, 

fremtræder der overalt cn stor speciel og Varietets-Ulighed i utallige 

Ting. Uen forstandige d. e. den ægte aristokratisk-sindede Fader und¬ 

lader desuden ikke tidligt at indprente sin Forstefodte, at han med dm 

storre Formue er en Arving til et storre Ansvar, en byrdefuldcrc For¬ 

valtning, og al han, i det Tilfælde at I.ykken viser sig særdeles ugunstig 

mod et eller andet yngre Medlem af Familien, altid har at betragte sig 

selv som hele Stammens egentlige Stolte. I det Gud lod ham fodes 

fdrstj'og forst opnaa physisk og intellectuel Modenhed, gjorde han fra 

sin Side den Forstefodte tidligst skikket til at succedere Familiefaderen 

i at forestaa og vejlede Familien, og Familiefaderen synes kun rigtig at 

opfatte det fra oven givne. Vink ved at tildele ham den storste Part af 

sin Formue, og derved fra sin Side sætte ham istand til at fuldbyrde de 

vigtige ham paaliggende Pligter. Han modtog jo de ti Talenter, og 

der fordres, paa Regnskabsdagen, mere af ham end af di n som modtog 

kun fem eller eet. Der er kanskee ingen menneskelig Institution bedre 

skikket end Forstcfodselsrettcn til at bringe Menneskene til den rette, 

fornuftmæssige Vurdering af Rigdom, eller til at fore dem til et christc- 

ligt Brug deraf. En anden Omstændighed fottjener ogsaaher at komme 
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Man liar undertiden erklæret Fdrstefodsels-Ketten 

forkastelig, fordi den gjor Landets ledende Familier 

interesserede i at opretholde saadanne kostbare offent¬ 

lige Indretninger, hvor de sædvanligt faae deres yngre 

Sonner anbragte. Der gi\ es imidlertid ingen Indretning, 

hvorved der jo kan opdages en eller anden Mangel, og 

om vi ogsaa antage at Forstefodselsretten giver Adelen 

og Gentlemansstanden den herantydede Tilboielighed, 

vilde dette dog kun være en uvæsentlig Anke overfor 

dens mange Fordele. Men denne Tilboielighed, om den 

virkelig existerer, - mærkes kun lidet. Forsaavidt som 

der sigtes til Justitsfaget, have de fornæmme Familiers 

yngre Sonner ikke lagt synderlig Iver for Dagen i den 

Hensigt at anmasse s^ de mange indbi'ingende Poster, 

som det har at tilbyde. Disse ere altid ganske eller 

for en stor Deel bievne besatte med Individer af Mid- 

dglclassen eller de lavere Classer, og dog kan der vel 

neppe være Tvivl om, at Justitsfaget i langt hoiere 

Grad er overfyldt med unyttige Formaliteter, unodven- 

dige Poster og urimelig hoje Salarier, end noget andet 

Departement for den offentlige Tjeneste, og at disse 

Misbrug ere de vanskeligste at faae afskaffede. For¬ 

delene, der ere forbundne med Lonningerne i Armeen 

eller Marinen ere tilvisse intet mindre end lokkende. 

Mangen ubekjendt afgaaet Jurist oppebærer hyppigt en 

Pension, der overgaaer Halvdelen af et Regiments eller 

i Beliajftning, nemlig denne: at i Lande, hvor Udviklingen er hurtig og 

Cultur-Fremskridtene store, er det en betydelig Fordel at være fedt 

1. Ex. ti Aar senere. Denne Fordeel kan Ingen berove de yngre Sønner, 

den har Forsynet tildeelt dern, og saa vist som det er, at der virkelig 

gives Fremskridt i iMenneske-Bacens Udvikling, og at en saadan Frem- 

ad.vkriden, i det Mindste hos nogle Nationer, er en klar og tydelig 

Hjendsgjerning, saa vist er det ogsaa, at det bliver en stor Fordeel at 

komme sildigere ind i Verden. 

R. . 
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Linieskibs Officerers fulde Lonning. Og havde den 

heromtalte Tilboielighed været saa indgribende ^ som 

man har fremstillet den, maa det virkelig synes be¬ 

synderligt, at de hoiere Classer ikke have gjort sig 

det mere magtpaaliggende at faae den usle og ufor¬ 

holdsmæssig ringe Lonning^ hvormed Officerer i Armeen 

og Marinen blive aflagte^ forhoiet. Man har ogsaa havt 

meget at indvende mod Besættelsen af Posterne i Co- 

lonierne. Disse vare imidlertid fra fbrst af ikke erhver- 
• • 

vede i det Oiemcd at forskaffe en særegen Classe 

Ansættelser, men for at udvide Handelen, og for nær¬ 

værende Tid ere, maaskee med Undtagelse af nogle 

faa af de hoiere Poster, de (ivrige lige saa almindeligt 

bortgivne til Kjobmænds og Fabrikanteres Sonner som 

til Landadelens. Og forudsætte vi, at de Veie, som 

staae disse aabne i Armeen, Marinen og Kirken, blevc 

gjorte mindre tilgjængelige for dem, vilde dette ale»e 

foranledige mange flere af dem til at forsoge sig paa 

den mere lovende Handel og Fabrik drift; en Forandring, 

som, hvadenten den blev fordeelagtig for Andre, eller 

det Modsatte vilde være meget langt fra at befindes 

skadelig for dem selv. 

Det synes saaledes ikke, at de Indvendinger, som 

man almindeligt har fremfort mod Forstefodselsskikken, 

kunne gjore Fordring paa at tillægges nogen synderlig 

Vægt. Det vilde være noget ganske forskjelligt, hvis 

det var lovbefalet, at den ældste Son skulde være 

Arving til Jordegods eller anden fast Eieudom, men 

det er kun en Skik og ikke nogen Eet, og kan derfor 

saafremt han opforer sig slet tilsidesættes ved Testa¬ 

mente. Saaledes betinget, synes denne Arvegangsmaade 

at være ulige bedre skikket til at befordre et Samfunds 

Velvære, end det lige Delingssystem, og navnlig at 
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liave fortjent Adkomst til den indirecte Billigelse, som 

Loven om Intestat-Arv indeholder. 

Denne Lov foreskriver den Regel, at den rorlige 

Eiendom efter en Mand, som ikke har gjort Testamente, 

skal (med Fradrag af Enkens Part, hvis hun lever) 

gaae til lige Deling mellem alle Bornene, men den faste 

Eiendom desforuden til den ældste Son. Da det nu 

staaer Enhver, som har Eiendom, frit for at efterlade 

den til hvem han onsker, ligger den Formodning nær, 

at lian, hvis han doer uden at gjdre Brug af sin 

Testationsfrihed, bifalder de Bestemmelser, som han 

vidste, at Loven vilde tage med hans Eiendom'*'. Men 

vi have netop bestræbt os for at vise, og vi haabe ikke ■ 
uden Held, at disse Bestemmelser bedst egne sig til at 

befordre de almene Interesser. Naar derfor yngre Born 

komme til at lide under en Intestat-Arvs Fordeling, kan 

Daddelen ikke med Fdie træffe Loven, men maa til¬ 

skrives Faderens Hensigter eller Ligegyldighed. Man 

har dusket at Loven blev forandret derhen, at den kom 

til at fordele al Slags Intestat-Eiendom lige mellem 

Bdrnene, uden dog at forgribe sig paa Testationsfri¬ 

heden eller, hvad der kommer ud paa eet, det Fortrin, 

som almindeligt gives den Fdrstefddte. Men en saadan 

Forandring vilde, uagtet den ikke ligefrem anfegtede 

Fdrstefddselsretten, dog underkaste den en meget be¬ 

tydelig indirecte Paavirkning. Det vilde være en lige¬ 

frem Erklæring af Lovgivningen, at den hyldede Prin- 

cipet for lige Deling, og Exemplet, saaledes givet af 

Nationens collective Viisdom ved Ordningen af Intestat- 

Arv, vilde da upaatvivleligt blive efterfulgt af Mange, 

og muligt lede til, at samme almindelig blev optaget. 

Men vi have seet, at en eller anden Forandring af 

* Montaigne antager saadan Opforsel for i Almindelighed at være 

den rette (Essays, vol. II. No. 8.) 
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denne Slags i en ualnundelig Grad vilde modvirke 

saadanne nationale Interesser, som Lovgivningen for¬ 

nemmelig er pligtig at varetage. Vi nægte ikke, at der 

leilighedsviis indtræffe Exémpler paa haard Medfart 

under den nuværende Lov om Intestat-Ai'v. Men dette 

er et Resultat, som ingen Omhu er istand til at forebygge. 

Love ere eller burde idetmindste være indrettede saa- 

ledes, at de kunne forskaffe den store Masse af deres 

Undergivne et Velvære, men de hverken ere eller 

kunne være afpassede efter nogle enkelte sjældne Til¬ 

fælde. Overhovedet ere de Familiers Interesser, hvis 

Overhoved doer uden at gjore Testamente, i ingen 

’ Henseende forskjellige fra deres, som arve efter Testa¬ 

mente i Overeensstemmelse med Forstefodsels-Skikken. 

Og ifolge vor Synsmaade af Sagen, vilde det være hoist 

utilraadeligt for Legislaturen at foretage nogensomhelst 

Forandring i denne. 

I een Henseende synes imidlertid Loven om Intestat- 

Arv hoiligen at trænge til Revision. Den bliver for¬ 

tolket saaledes, at den i mange Tilfælde maa forskaffe 

den ældste Son mere end den faste Eiendom og hans 

Andeel i den personlige. For Exempel, en Mand doer 

uden Testamente og efterlader sig et Gods til en Værdi 

af 100,000 L. Strh, hvori indestaae af ham udstedte 

Panteforskrivninger til et Beldb af dets halve Værdi 

eller 50,000 L.Strh, og desforuden 50,000 L.Strl. per¬ 

sonlig Eiendom. I dette Tilfælde er Eiendommen oien- 

synlig kun 50,000 L. Strl. værd, og i Fdige de ovenfor 

anfdrte Grundsætninger skulde den ældste Son arve den 

faste Eiendom med indestaaende Gjæld, og den personlige 

Eiendom fordeles mellem alle Bdrnene. Men man har 

tilladt en anden Regel at gjore sig gjældende. Den 

uden Testamente Afdddes personlige Eiendom er det 

Fond man fdrst gidber til, for at afbetale hans Gjæld, 

jomendskjdndt den er sikkret i hans faste Eiendomme, 
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og det er alene Overskudet, Iwis saadant lindes ^ der 

bliver fordeelt mellem samtlige Born; i ovennævnte 

Tilfælde vilde de yngre af disse altsaa Intet erholde. 

En saadan Fremgangsmaade synes i enhver Henseende 

at være aldeles forkastelig. Et Gods^ hvoraf en Deel 

er pantsatj er i Værdi lige med et mindre Gods^ som 

er frit for Gjeld^ og Overskudet^ efter Fradrag af 

Pantegjeld eller anden Gjeld, er diensynligt det Hele^ 

hvorover den nominelle Eier har Raadighedj eller som 

kan betragtes som hans Elendom, og naar saadan Eier 

doer uden at have gjort Testamente^ da er det omtalte 

Resterende Alt^ hvortil den ældste Son ifolge Princip 

kan være lovligt berettiget. Derfor burde, i Tilfælde 

af Arv ab intestatOj den indestaaende Gjeld altid fdige 

med Godset. Der gives kun faa Exempler paa at 

Godser have været forgjeldede til deres fulde Værdi, 

men indtræffer et saadant Tilfælde, saa er man ogsaa 

berettiget til at slutte, at Arveladeren ikke har efterladt 

sig fast Eiendom, og som Fdige deraf har den ældste 

Son ikke andet at gjore, end tage sin Andeel af den 

rdrlige Eiendom. Saaledes foreskriver den Skotske Lov. 

Den personlige Eiendom efter dem, der dd uden Testa¬ 

mente, har ifdlge samme ingensinde noget at gjdre med 

Afbetalingen af Gjelden, som ved Panteforskrivning er 

sikkret i Godset; dette, saavelsomFoi’skrivningerne gaae 

i Arv til den ældste Sdn'^.. 

* Ogsaa i andre Henseender er den Scotske Lov om Intestat-Arv 

mindre gunstig for den ældste Son, end den Engelske. Denne tilstaaer 

den ældste Son foruden Godset eller anden fast Eiendom efter Faderen 

lige Andeel med de andre Born i de efterladte rorlige Eiendele. Men i 

Scotland arver den ældste Sfin intet af det rorlige, saafrenit han over¬ 

tager det faste. Det beroer paa barn selv, om han vil overlage dette 

eller, faae det vurderet og modtage lige Andeel med Brodrene og Sdstrene 

af hele Efteiladenskabots samlede Værdi. 1 de Tilfælde, hvor den faste 

Eiendom er ubetydelig i Sammenligning med den rdrlige, foretrækker 

han som oftest at benytte sig af sin Valgret. 
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TREDIE CAPITEI. 

Ari'>baartds Oprindelse, Om Characleren og Indflydelsen 

af de Arvbaand (StamgodssystemerJj som gjælde i England 

og i Scotland. 

Magten til at bortgive Eiendom ved Testamente er 

i Almindelighed enten bleven tilstaaet ud over de 

Grændsei'j der vise sig som de fordeelagtigste eller 

ogsaa for meget bleven indskrænket. Saaledes har 

Anerkjendelsen af den Ret^ at kunne testamentere 

Eiendom til en særegen Arving, i forskj ellige Lande 

været paafulgt af Anerkjendelsen af den Eiere af Godser 

tilkommende Ret til at belægge dem med Arvbaand^ eller 

af disse at kunne oprette Staingodser^ det vil sige, at 

testamentere samme til en begrændset, ja endog en 

ubegrændset Række Arvinger, af hvilke Ingen skal have 

Magt til at afhænde Eiendomraen eller betynge den 

med Gjæld, men alene besidde den som en Slags Liv¬ 

rente. I andre Lande er man atter vendt tilbage til 

den antique Skik, og Testationsfriheden er bleven be¬ 

tydeligt indskrænket. De Principer, som i det Fore- 

gaaende ere opstillede, vilde maaskee være tilstrække¬ 

lige til ganske i Almindelighed at kunne fælde en Dom 

over de respective Systemers sandsynlige Virkninger. 

Men da de omfatte en viid Kreds og udove en mægtig 

Indflydelse paa dem, blandt hvilke de ere indforte, og 

da de have foranlediget de mest modsatte Theorier og 

Paastande, er det nodvendigt at gaae nærmere ind paa 

Grundene saavel for som mod dem, og paa deres prac- 

tiske Resultater. 

Arvbaandenes Historie er indhyllet i meget Morke. 

Efter Adam Smith bleve de indforte for at bevare en 

vis Liniearv, som forst opkom med Forstefodselsretten, 
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ogj i den Hensigt at forhindre/ at noget af det op- 

^ndelige Landgods blev skilt fra den foreskrevne 

LiiuGj enten ved Gave, Testament eller Afhændelse; 

enten ved en af de paafcilgende Eieres Letsindighed 

eller Uheld” (p. 171). Ilan tilfoier: “De vare den 

Romerske Lov ganske ubekjendte” og i dette Udsagn 

understottes han af Gibbon. “Enhver Romer”, siger 

Historieskriveren, “som var kommet til Skjels Aar og 

Alder, besad et ubetinget Herredomme over sin Arv, 

og Civillovens simple Bestemmelser bleve aldrig om- 

taagede af de langvarige og foi’viklede Arvbaand, som 

begrændse iifodte Slægters Lykke og Frihed'*", Hvor 

voveligt det nu end kan synes, at afvige fra en saadan 

Authoritet, saa fremstille der sig dog vægtige Grunde 

til at betvivle denne Paastands Rigtighed. Hvei'ken 

Rigdomme eller Privilegier kunne fuldkomment tilfreds¬ 

stille noget Menneske. Naar Retten til at testamentere 

Eiendom til en særegen Arving er bleven anerkjendt, 

vil Eiernes Synskreds ogsaa forholdsviis udvides. De 

bestræbe sig da efter at forogc den Magt, de have 

opnaaet, og gjore Fordring paa, som en Ret, at udvælge 

saavel deres fremtidige som forste Arvinger, og at op¬ 

sætte de Betingelser, hvorunder deres Formuer til alle 

Tider skulde besiddes. Lykkes dette dem, da vil deres 

Magt strække sig ud over Graven og deres Forfænge¬ 

lighed og Egenkjærlighed fole sig smigret ved Bevidst¬ 

heden om, at de gjore deres Besiddelser stedsevarende, 

og saaledes paavirke fjærne Slægters Skjebner 

* Decline and Fali. c. XLIV, 

** Ben fu (letto, clie riiomo e ranimale della superbia, Ecco 

coine egli vuol commaiularc anche dopo morte, anclie per secoli c 

secoli: quando cgli c sottcri a. (Muratlori, Difelti della Giurisprudenza, 

c. 17.) (“Det er et sandt Ord, at Mennesket er Hovmodens Dyr. Sce 

hvorledes han vil befale endog efter sin Dod; ja endog i mange Aar- 

hundreder efter han er lagt i Graven. Miiratori om Lovkyndiglicdens 
Mangler. /I.) 

4 
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Det vilde i Sandhed have været besynderligt, om 

Romerne havde været ubekjendte med disse Folelser. 

Men saadant var heller ikke Tilfældet. Eiendom kunde 

vel ikke ligefrem belægges med Arvbaand efter den 

Romerske Lov; dog skete det paa en indirecte Maade 

ved Tillids-Bestemmelser eller Fideicommisser (fidel 

commissa). Disse fandt man paa, deels for at kunne 

overfure Eiendom paa dem, til hvem den ikke ligefrem 

kunde testamenteres, og deels for at bevare samme i 

den Arvelinie, der var anordnet af Testator. I Keiser- 

dommets sildigere Periode blev det Skik at indforc 

forbydende og ugyldiggjorende Clausuler i Testamenter 

i sidstnævnte Oiemed, lignende dem som indfores i 

Nutidens Arvbaands-Documenter, og da de havde Lovens 

Medhold, sikkrede de de betegnede Arvinger i en be¬ 

standig Besiddelse af den tilsigtede Eiendom. Justinian, 

som var stemt imod en saadan stedsevarende Besiddelse, 

indskrænkede slige Testamenters Gyldighed til fire Ge¬ 

nerationer, hvori da indbefattedes deres Opretteres'^. 

De Omstændigheder, som ifulge hvad der allerede 

er bemærket, foraarsagede Forstefodselsrettens alminde¬ 

lige Lidforelse i det moderne Europa, forhoiede ogsaa 

nodvendigviis, som Adam Smith har anfiirt, det Onske, 

* Vi tilfoie en Prove af et Romersk Arvbaandshrev (Ercctions- 

brev), der cr niærkclifrt ved dets Korthed, Sammcntiængtlicd o<f Tyde¬ 

lighed: ædes noii vendi ab hæredibus ineis nccjue fænerari 

super eas; sed manere cas firmas simplices nieis filiis et nepotibus uni- 

versum tempus. Si autem aliquis eoruni voluerit vendere partern suam, 

vel fenerari super eam, potestatem habeat vendere eohæredi suo, et 

fænerari ab eo; si autem aliquis præter bæe fixent, crit quod obiigatur 

iniitile atque irritum. (Digest. lib. XXXI. c. 88. § 15.) 

I Leeuwens Udgave af Gothofred’s Corpus Juris (p. 448) finde vi 

frdgende Bemærkning knyttet til Ordene 7micers?<m tempus' i ovennævnte 

Brev: ,Substitutiones perpetuæ et in infiiiituni, jure civili approbatæ, nt 

hic. Ilodie inter qiiartnin gradiim rcslricta. Xov. 159. Jvfr. ogsaa 

Sandfiird on Entoils, p. 12. 2 ed. 
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at fastholde Eienclommene ved de samme Familier. 

Disse Omstændigheder skabte vel ikke den Skik at 

oprette Stamhuse; men de bevirkede uden Tvivl en 

ikke ringe Udbredelse deraf*'. 

Det vai'j fra en tidlig Tid, Skik i England at testa¬ 

mentere Godser til betegnede Mænd og deres Efter¬ 

kommere under visse Betingelser og Indskrænkninger'*"*'. 

Men da det var lykkedes de Retslærdes Spidsfindighed 

at udfinde Midler, hvorved disse kunde omgaaes, blev 

der udstedt den anden Westminster-Statut, 13. Edvard 

I. c. I, hvis Titel er De Donis Condifionalibusj i det 
• • 

Oiemed at forhindre en saadan Oragaaen. Den indforte 

et System af stedsevarende Arvbaand ved at forbyde 

Afliændelse af Jorder, som vare givne paa Betingelser, 

og ved at erklære, at disse udeelt skulde falde tilbage 

paa Giveren eller hans Arvinger, saafiæmt den Beleh- 

nede ikke efterlod sig Born. Denne Statut blev op¬ 

funden af de hoiere Baroner, ikke alene i den Hensigt 

at forebygge deres Godsers Afliændelse, men ogsaa 

deres Confiscation, hvad der i hine usikkre Tider var 

* Forsteffidselsrctten findes omlalt i den Samlings af Love, der 

benævnes “Laws of Henry I. Nr. 70, hvortil vi alt have henviist (ante 

p. 12) og hvor der er foreskrevet, at den ældste Son skal arve det for¬ 

nemste Lehn. Primum palris feodum primogenilus filiiis habeal. 

"Hos Angel-Sachscrnc”, siger Mr. Spence, "var det tilladt at 

bortgive Jordegods paa Livstid, eller paa Aarcmaal, eller paa Betin¬ 

gelser, eller det var tilladt at knytte det saaledes til Giverens Efterkom¬ 

mere, at disse ikke kunde afhænde det”. (Inqiiiry into the Origiii of 

Laws ete., in Modern Europe, p. H92.) Den lærde Forfatter henviser til 

Bekræftelse af sit Udsagn til Alfreds Lov Nr. 40, som senere er ud¬ 

kommen med en Oversættelse i det fortræffelige Værk (p. 39), som er 

samlet af Mr. Torpe: on the ancient Laws and Institutions of England. 

Fremdeles antager Mr. Spence, at Statuten {De Donis Condilionalibus) 

idetmindste tildecis var et Forsog paa at gjenoplive de gamle Love, der 

havde til Hensigt at vedligeholde Arvegodset i de samme Familier. 

(Inquiry uhi supray jvfr. ogsaa The Equitable Jurisdiction of the Court 

of Chancery, I, 141, af samme Forfatter.) 

4* 
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af storste Vigtighed. En Atfainder^ kunde alene be- 

virkCj at den Domfældte havde forbrudt sin personlige 

Eiendom^ det vil sige, den, som lian var berettiget til 

at afhænde. Derfor bleve Besidderne, naar Arvbaandet 

kraftigt haandhævedes, reducerede til et Slags Livrente- 

Ejere, og Godserne gik ved deres dodelige Afgang uagtet 

deres Blodsfordærvelse til næste Arving. Denne Statut, 

som blev udstedt 1285, vedblev at være i Kraft i over 

to hundrede Aar. Den havde imidlertid skadelige Folgcr 

af forskjellig Art. “Dens Mangler”, siger Bacon, “vare 

store; thi paa den Maade blev Landeiendommen saa 

fast knyttet til Arvingen, at Faderen ikke kunde skille 

ham fra samme; den gjorde Sonnen ulydig, forsommelig 

og odsel; ofte giftede en Son sig uden Faderens 

Samtykke og fremturede i Laster, da han vel vidste, 

at han ikke behovede at frygte for at blive gjort arve- 

los. Den gjorde desforuden Godseierne mindre frygt¬ 

somme for at begaae Mord, grove Forbrydelser, For- 

rædeid og Manddrab, da de vidste, at ingen af disse 

Handlinger kunde for Arvingen have Arvens Forbrydelse 

til Folge. Den hindrede dem, som besadde Staingodser 

fra at drage den fulde Nytte af deres Jorder ved Hjælp 

af Contracter og Landforbedring, da Ingen vilde give 

nogen Godtgjorelse af Betydenhed paa en saa usikker 

Besiddelse, som kun var gyldig for den nærværende 

® Altainder er et tecliiiisk Udiryk i den Enj^clske Lov, som for¬ 

klares ved Blodsfordærvelse (^corrnplion of biood). Naar cn Mand 

bliver domt til Doden for cn stor Forbrydelse f. Ex. Iloiforrædcri, siges 

han at være atiainted, det vil sige “hans Blod fordærvet”, og ved denne 

juridiske Fordærvelse mister han sin Adel, sin Arverettighed saavel 

som andre civile Rettigheder. Selv om han bliver benaadet, saa at 

Dedsdommen ikke bliver fuldbyrdet, vedbliver dog Blodsfordærvelsen. 

Dog staaer det i Kronens Magt ogsaa at borttage den; men delte fandt 

ikke lettclig Sted foiend lang Tid efter at Dddsdommen var bleven 

afsagt. R. 
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Ejers Livstid eller forsyne Jorden med en stor Qvæg- 

besætningj for derved at opnaae en hojere Afgift. Endelig 

blev saavel Kronen som mange Undersaatter ved disse 

Ai'vbaand bedragne for deres Tilgodehavende, da Jor¬ 

derne ikke vare gjeldbundne længere end for Besid¬ 

derens Livstid, hvad der havde til Folge, at Kongen 

ikke med Sikkerhed kunde betroe Oppeborsler til dem, 

hvis Jorder vare Stamgods, eller Andre betroe dem nogen 

Pengesum til Laans’'^. 

Vi ville senere faae at see, at Arvbaand kunne 

være indrettede saaledes, at Eiendoms Afhændelse fore- 

bygges, og dens Fastholden ved en given Arvelinie 

betrygges saaledes, at dog derved undgaaes nogle af 

de skadelige Folger, som Bacon anforer. Men tiltrods 

for deres Indflydelse saa forhindrede den Sikkerhed, 

som bemeldte Arvbaand forskaffede Adelens Godser 

imod Confiscation, dog disse fra at give deres Samtykke 

til, at Statuten enten blev tilbagekaldt eller modificeret. 

Omendskjondt Lovgivningen intet foretog sig i sidst- 
• * 

nævnte Oiemed, saa skeete det dog omsider ved en 

Foranstaltning eller som Blackstone har betegnet det, 
^ _ 

ved en pia fraus af Domstolene. Da Edvard IV havde 

erfaret, at Attainder for Iloiforræderi kun havde ringe 

Indflydelse til at sikkre de Familiers Troskab, hvis 

Godser ved Arvbaand var betrygget mod Hjemfald, 

gjorde han de Retslærdes Dom, .som gik ud paa at 

bryde Arvbaandet, gyldig, hvilken Dom blev afsagt i 

en fingeret Sag, som kaldtes Recovery. De Angreb, 

som saaledes heldigt gjordes paa Arvbaandene, bleve 

efterfulgte af Andre under Henrik IV og Henrik VIIFs 

Kegjeringer. Og de Principer og Regler, som saaledes 

* Jvfr. tlie Ti'catisc on the Use ol‘ haw. (Bacon's Works, IV. 73, 

de. 1730.) Blackstones har omskrevet dette Sted. (Coinmentaries, book 

II, Cap. 7.) 
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bleve indfortej ere bievne simplificerede og forte endnu 

videre ved de nylig udstedte Parlements-Åcter, 3 & 4 

Will. IV. c. 74^ og 1 & 2 Victoria c. 110. En mere 

forviklet Maade at arvbinde Godser paa^ eller bestemme 

deres Arvegang, er dog bleven indfort og opretholdt 

inden visse Grændser af Domstolene. Uden at ville 

gaae ind paa Smaaliglieder, være det sagt ganske i Al¬ 

mindelighed, at saavel fast som personlig Eiendom for 

nærværende Tid kan blive arvbunden paa en saadan 

Maade, at den bliver uafhændelig for Livstid, eller for 

visse for Tiden existerende Livstider og for 21 Aar der¬ 

efter. Med andre Ord: En Englænder kan arvbinde 

sit Gods til enhversomhelst Arving eller Kække af Ar¬ 

vinger, og bestemme Arvbaandet ved Varigheden af 

det længste Liv, som gives iblandt visse i Documentet 

benævnte og klarligen betegnede Personer, og som vare 

ilive dengang Testamentet blev oprettet, og indtil 21 Aar 

efter den længstlevende Navngivnes Dod. Det er lige¬ 

gyldigt, om Parterne, der saaledes navngives, ere Parter, 

hvem Godset engang tilfalder i Arv eller ikke. Ved 

Udlobet af de 21 Aar efter den Sidstnævntes Dod op¬ 

horer Baandet, og Godset kan da overdrages ved et 

almindeligt Skjode, uden at man behover at tage sin 

Tilflugt til indirecte Midler, saasom en ny Lehns-Con- 

tract eller Kecovery (Arvbaands Losning), som nu er 

afskaffet (3 & 4 Will. IV. c. 74). Man maa endvidere 

Tægge Mærke til, at, uagtet de specielt betegnede Ar¬ 

vinger ikke kunne afhænde Godset, eller betynge det 

med Gjæld, (uden til Beldbet af deres egen Besiddelses- 

Ret i samme) saa indrommes dem dog sædvanligt ved 

dertil sigtende Bestemmelser i Arvbaands-Documentet, 

at udstede Forpagtnings-Contracter, som ere bindende 

for deres Efterkommere, undertiden endog at foranstalte 

Bytte, ja selv Salg af Eiendom, dog kun under den 
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Betingelse, at den indkomne Sum atter sættes tast i 

andre Jorder. 

Forpagtnings-Contracter af arvbundne Jorder kunne 

være hoist forskjellige efter den Borforpagtningsret, som 

er bleven tilstaaet ved Testamenterne, og efter Besid¬ 

dernes forskjellige Synsmaader. Dog, i Betragtning af 

den store Masse Eiendom, som er underlagt testamen¬ 

tariske Baand, og paa Grund af Vigtigheden af, at Ud¬ 

tryk og Vilkaar i Forpagtnings-Contracter ere noie be¬ 

stemte og utvetydige, vilde det være bnskeligt;at noget 

blev gjort for at opklare og simplificere denne Deel af 

Loven. Dersom Bortforpagtningsretten, med Gyldighed 

overfor Efterkommere, er udeladt i Testamentet, da kan 

den ikke forudsættes at være given og ikke erholdes 

paa anden Maade end ved en Parlements-Act, og dette 

er en altfor bekostelig Udvei til at kunne tænkes an¬ 

vendt, uden i Tilfælde af yderste Vigtighed. Det er 

ogsaa nodvendigt til Overholdelse af deres Arvingers 

Ret, som bortforpagte Jorder, der henhore til et Stam- 

gods, som ogsaa til Beskyttelse afRemainder men's^ Ret, 

saavelsom Andres, der ere fjernere interesserede deri, 

at Bortforpagtningsretten ikke bliver misbrugt, og det 

er end ydermere onskeligt for de almene Interesser, at 

Forpagtnings-Contracter tilstaaes en Varighed, og at de 

indeholde Betingelser, som opmuntre til at anlægge Capi- 

taler i Jorderne og anspore Forpagterne til Driftighed. 

Den bedste Maade at opnaae disse vigtige Oiemed paa, 

at udelukke Tvistigheder og forskaffe Forpagterne cn 

sikker Besiddelse, vilde maaskee være, om Lovgivningen 

anordnede visse almindelige Regler med Hensyn til Bort¬ 

forpagtningsretten paa arvbunden Eiendom, og bestemte 

^ Remaindcr men kaldes i Engelsk Lov, ifolgc Elackstone, de 

Mænd, som komme i Besiddelse aC ct Gods, erterat en vis Tilstand er 

fuldbragt. R. 
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de Grændser, indenfor hvilke den turde variere. Dette 

er ingen uoverkommelig Vanskelighed, og vare forst 

Reglerne sindrigt udtænkte og satte i Virksomhed^ vilde 

de have de gavnligste Folger, decls ved at afskaffe de 

Tvivl og Retstrætter, som for nærværende Tid saa 

hyppigt opstaae ved Fortolkning af Bortforpagtnings- 

Retteiij deels ved at forhindre og afskrække fra at op¬ 

stille ukloge og urimelige Betingelser i Forpagtnings- 

Contracter. 

Hvor vigtige disse Hensyn end crc^ saa ere de dog 

underordnede j og^ naar man vil tillade os at udtale en 

Mening herover^ da ville vi sige, at der i Almindelighed 

kun synes at udkræves lidt med Hensyn til Forbedringen 

af den Engelske Arvbaands-Lov. Havde Lovgivningen 

sorget for retslig Protokollering af Arvbaand, og ud¬ 

stedt Formularer for Affattelsen af Testamenter eller 

Arvbaands-Documenterj (samt blandt andet noie bestemt 

Bortforpagtnings-Retten), som Vedkommende skulde være 

pligtige at holde sig efterrettelige, da vilde den maaskee 

have opnaaet al den Fuldkommenhed, som den er mod¬ 

tagelig for. Den synes at have truffet den dnskeligste 

Middelvei for at forsone Interesser, der ere hinanden 

modsatte, ved at tilstaae Enkeltmænd en saa udstrakt 

Magt over deres Eiendom, som er nodvendigt for at 

indgyde dem den kraftigste Attraa efter at opsamle en 

Formue, paa samme Tid, som den nægter dem Magt 

til at udnævne en ubegrændset Række Arvinger og til 

at opstille de Betingelser, paa hvilke deres Eiendomme 

til alle Tider skulle besiddes 

* Delte er ogsaa de dygtigste af de nyere Lovkyndifjes Mening. 

“De Grændser”, siger Mr. Butler, “som det Engelske Testalionssystem 

sætter for Indskrænkninger i Afhændelse, forhindrer en utilborlig stor 

Deel af Kational-Eiendommcne fra at unddrages Handelen, og levner 

saa meget deraf i 0nil5b, som udfordres for deres Fornddenheder, der 
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Ved nt nævne et tilstrækkeligt Antal unge Individer 

i Docuinentetj er det muligt at gjore Arvbaandet gyl¬ 

digt for et Aarhundrede eller længere; dette skeer dog 

sjælden^ og 50 til 60 Aar kan maaskee antages at være 

deres sædvanlige Gjennemsnits-Varighed. Endskjondt 

saaledes begrændsetj bidrager Systemet dog, ved Hjælp 

af Ægteskabs-Contracter og deslige Midler, væsentligt 

til at fastholde Eiendom ved visse Familier. Hos et 

saa handels- og fabrikdrivendc Folk, som det Engelske, 

har aabenbart Bevaringen af Jordegods i de samme 

Familier og den Betydning, som tillægges saavel deres 

Ælde som Kigdomme, den gavnligste Indflydelse. Hvad- 

somhelst der bidrager til at styrke og udvide Ainsto- 

cratiets Grundlag, uden at tillægge det forhadte, skade¬ 

lige eller trykkende Privilegier, sætter det bedre istand 

til at modstaae og mildne disse pludselige og farlige 

Impulser, for hvilke Slædernes Befolkninger ere saa 

modtagelige, og saaledes forskaffer det paa samme Tid, 

som det kraftigt bidrager til den almindelige Sikkerhed 

og Rolighed, den offentlige Mening storre Vægt, Con- 

sequents og Besindighed. Vi ville strax bestræbe os 
• 4 

for at vise, at for at fremme de her paapegede Oiemed, 

adelige Familiers Godser eller visse Dele deraf med 

Fordeel kunde forvandles til Majorater eller belægges 

(inske at kjobe; og paa samme Tid som evigvarende Arvbaand for¬ 

hindres, kunne saadanne Stamhuse oprettes, som tilstede alle de F*or- 

skrifter og Bestemmelser, som ere forenelige med den menneskelige 

klogskabs Begrændsning; og naar Arvbaands-Tiden er udloben, skeer 

det som oftest, at de i Ejendommen interesserede Parters Rettigheder 

Og Anskuelser ganske eller lildeels lede til en Koinyelsc af Arvbaandet; 

og saaledes bliver, samtidig nicd at Enkeitmænd have iMidlcr ihændc til 

ot trælfe fornuftige Foranstaltninger, en saadan Slægllolgc af anseelige 

Eiere bevaret, som bidrager saa overordentligt til den olfenllige og 

private Lykke.” (Citeret af Mr. Lewis i hans “Trcatisc on Lhe Law of 

Perpetuity, p. 5.) 
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med stedsevarende Arvbaand. Men see vi hen til den 
nuværende Engelske Indretning af Arvbaand fra et al¬ 
mindeligt Synspunct eller som paavirkende alle Nationens 
Classer og Stænder, synes samme at være overordentlig 
vel egnet til at befordre de offentlige Interesser 

Arvbaands-Praxis i Scotland i dens nuværende Form 
opkom forst i en forlioldsviis sildig Tid, og det ældste 
oprettedes for Godset Roxbiu'gh 1648 Dette paa¬ 
fulgtes snart af andre; men da de oprettedes ifolge Ved¬ 
tægts-Loven (^Common law) og ikke bleve beskyttede af 
nogen Parlements-Act, nærede man Tvivl om de virkelig 
vare gyldige. I Aaret 1662 reistes i Sessions-Retten 

* Stanigodserne i Frankrig blcve ved en Lov, der ver samlet af 
den beromte Kantzler D’Aguessau, og udkom 1747, indskrænkede til to 
Generationer mellem Testator og Arvinger, at regne fra de Indi\'ider, 
som forst tiltraadte dem. Dette havde dog ikke stor Betydning; thi da 
i Frankrig saavel Adelens som Menigmands lovgivende Magt var blevet 
dem frataget, havde det kun ringe Indflydelse paa det Oflentlige, om 
de store Familier gciaadede i fortrykte Omstændigheder, og llolFet maa 
snarere have været veltilfreds ined at dette blev Tilfældet, da det gjorde 
dem mere afhængige, og folgelig ogsaa mere tjenstvillige til at fremme 

dets Hensigter. 
** Sir John Dalrymplc omtaler et Exempel fra cn saa tidlig Tid 

som 1489 paa et Doeument, som indeholdt cn forbydende Clansul de 
non alienando; men dette var et enestaaende Exempel; thi paa den Tid 
og længe efter forstod man ikke andet ved Arvbaand (Ercctionsbrcv), 
end et Ovcrdragclses-Documcnt, som forandrede Arvegangsmaaden fra 
Arvinger i Almindelighed til mandlige Arvinger. Men i Tidens Lob bc- 
tjente man sig af forskjellige Midler, i den Hensigt at forhindre Afhæn¬ 
delse og Optagelse af Gjæld, hvilket omtrent i Midten af det 17de Aar- 
hundrede endte med Indfdrelsc af Arvbaandsbreve med ugyldiggjorendc 
og oplosende Clausuler. Sidstnævntes Gyldighed blev, som ovenfor 
anfort, retlig undersogti 1662. I de nyere Tider har man dog alminde¬ 
ligt været af den Mening, ?it den Dom, som blev afsagt i nysnævnte 
Sag, var urigtig, og at Stamgodserne ikke havde noget sikkert Grund¬ 
lag, forend Acten af 1685 blev udstedt. (Dalrymplc on Feudal Property, 
3 rd. cd. p. 170 Sandford on Entails, p. 39 &c.J 

Court of Sessions kaldes Skotlands overstc civile Kct. Den 
bestaaer, eller har nylig bestaact, af et onter house og ct inner house. 
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ct Sporgsinaal om clei*es Gyldigliedj og en Sag fortes 

i Lobet af samme Åar^ som gik ud paa at ophæve et 

Stamgods. Ihvorvel Årvbaandslosningen ikke blev sat 

igjennem — Retten havde med en ringe Majoritet af¬ 

sagt en Dom i Faveur af Stamgodset — folte flere af 

de dygtigste Retslærde sig dog ikke overtydede om 

Kjendelsens Rigtighed, saa at man kun fik ringe Tiltro 

til denne nye Slags Arvedocumenter. I 1685 bleve disse 

Tvivl imidlertid ryddede af Veien, idet nemlig en Parle- 

ments-Act af det Aar, 1 Jacob VII, c. 22, gav Arv- 

baandene et sikkert Grundlag. Arvinger til Stamgodser 

bleve (næsten) stillede under samme Vilkaar som For¬ 

pagtere paa Livstid, og Oprettere af Stamgodser til¬ 

stedes fri Raadighed over deres Eiendommes bestandige 

Skjæbne, naar de kun overholdt at indtegne Erectionen 

med dens forskjellige Clausuler og Bestemmelser i et 

offentligt Register, hvor de skulde forblive, eftersom 

Ordene lyde: ad perpetuam rei memoriam, ('See denne 

Act i Tillægget.) 

Denne Act synes, ligesom den Engelske under 

Edvard I, eller maaskee endnu mere, at have havt til 

Formaal, ikke alene at foidiindre Stamgods-Opretternes 

Eiendom fra at blive afhændet, men fremfor Alt at be¬ 

skytte samme mod Confiscation, Paa den Tid, da den 

udkom, var Scotland underkastet det mest oprorende 

Despoti. Undersaatternes Liv og Eiendomme besaddes 

som Lehn, som Kronen kunde inddrage, naar den fandt 

for godt. Handlinger, som tidligere bleve betragtede 

som uskyldige eller som tilgivelige Smaaforseelser bleve 

erklærede for Hoiforræderi; Statuter udgik med Be- 

Off dette sidste ifjjcn af to divisions eller Afdoling^er, og holder sine Ses¬ 

sioner i det gamle Parlcmentsliiius i Edinburgh. l)om?7ie, som afsiges 

i denne Ret, kunne appelleres til det Britiske Ovcrhuus (House of 

Lords) i London. R. 



60 Arvhaand. 

stemmelserj som havde tilbagevirkende Kraft og som 

gik ud paa åt ramme dem, som intet havde gjort, der 
• _ 

stred imod nogen bestaaende Lov, medens Dommernes 

Servilitet, i Tilfælde af at de ovrige Tyranniets Red¬ 

skaber skulde findes at være utilstrækkelige, gjorde det 

umuligt for Nogen at undslippe, mod hvem Kronens 

Sagforere foranstaltede Sag anlagt. Heraf lader det 

sig forklare, som ellers vilde synes utroligt, at Kronen 

hyppigt skjænkede deres Godser bort, mod hvilke man 

stod i Begreb med at anlægge Sag, og forinden Dommen 

faldt: man vidste nemlig Resultatet meget godt forud! 
% 

Under disse sorgelige Omstændigheder greb Parlements- 

Stænderne med Glæde til et Middel, som lovede dem 

en storre Sikkerhed, ved at beskytte dpres Godser mod 

Confiscation, hvorfor de vare saa meget udsatte*, og i 
# • 

dette Oiemed, som ogsaa for at forebygge deres Af¬ 

hændelse, blev ovennævnte Act udstedt, hvori den Tanke 

var underforstaaet, at et Stamgodses Confiscation alene 

kunde ramme Arvbaands-Besidderens personlige livs¬ 

varige Interesse, men at det ved hans Dod vilde gaae 

til næste Arving 

At dette var Hovedformaalet er tydeligt deraf, at 

det Stuartske Dynasti aldrig saasnart blev styrtet, forend 

en Statut (Act 1690, c. 33) udkom, som udtrykkeligt 

fritog Stamgodserne for Confiscation, af den Grund, som 

anfores i Indledningen, at ^‘det er billigt, at Enhver 

lider for sine egne Feil, og at ikke de Uskyldige lide 

med eller for den Skyldige, og at saadanne Rettigheder, 

som det ikke staaer i Nogens Magt at afstaae efter 

Overeenskoinstjikke skulle fortabes ved hans Forbrydelse.” 

Denne Lov hævdede dog kun en kort Tid sin Plads 

i Statut-Bogen. Under Unionen blev det anseet for 

Kaings llistory of Scotland, vol. IV. p. 166, 3d. ed. 
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gavnligt^ at Loven om Hoifori’æderi i Skotland blev 

gjort liig’ med den Engelske og at Straffen for denne 

Forbrydelse blev eens i begge Kongeriger. Nu kar den 

Engelske Lov fastsat^ at de, som gjore sig skyldige i 

Forræderi j forbi’yde deres egen og deres Arvingers 

Eet til Stamgodset^ dog uden at de andre Liniers (Ee- 

mainder menj Interesser krænkeSj og Overhuset stillede 

ved en Dom i 1747 et betydeligt Antal, som de i Skot¬ 

land benævnes, eventuelle Arvinger til Stamgodser under 

samme Vilkaar, som Remainder-men i England. 

Da de Confiscationer, som vare foranledigede ved 

Opstanden i 1715 og 1745, mægtigt havde hendraget 

den offentlige Opmærksomhed paa denne Sag, blev den 

Rets-Eegels Billighed og Klogskab, som fastsattes ved 

Dronning Anna's Statut, frit discuteret. Den blev for¬ 

svaret med lige saa meget Talent som Skarpsindighed 

af Charles Yorke i hans beromte Afhandling; “Betragt¬ 

ninger over Loven om Confiscation for Hoiforræderi” 

Dog ere vi, trods den Agtelse, som tilkommer hans 

Argumentation og Autoritet, tilboielige til at hylde den 

Mening, at Reglen angaaende Confiscation, som inde¬ 

holdes i den Skotske Parlements-Act af 1690, passer 

bedre til det stedsevarende Arvbaand, og stemmer og- 

saa mere med Retfærdighed og klog Politik, end den 

Rets-Regel, hvoraf den blev aflost. Dette er imidlertid 

en Sag, sam vilde kræve altfor megen Plads til her at 

afhandles, og som desuden er temmelig fjærn fra nær¬ 

værende Arbeides Formaal 

* Considerations on the l^aw of Forfeilure for lllgli Trcason. 

** i\Ir. York’s Afhandling kan siges at være en Coinincntar over 

lexten hos Cicero: “Nec vero me fngil, qiiain sit acerbiini parentum 

scolera filiorum pænis liii; sed hoc præclare legibns coinparatnm esl, 

•it caritas Iiberoinin amiciores parentes rei piihlicæ redderet”. (Ep. 12. 

ad Brulum.) Men den lærde Forfatters Slutninger vilde have været 
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Det Årvbaands-System, som indfortes ved Parle- 

. ments-Acten af 1685, er siden forblevet i Kraft uden 

nogen Forandring i dets strenge Principer, og er blevet 

meget almindeligen afbenyttet. Der viser sig af Re¬ 

gistret, at ikkun 24 Stamgodser vare oprettede i Scot- 

land indtil det Aar, men Antallet har senere tiltaget 

progressivt og hurtigt. Der var indregistreret mellem 

Aarene 1685 og 1705... 79 Docura. vedk. Stamgodser, 

— 1705 — 1725... 125 — — — 

— 1725 — 1745... 1.58 — — — 

— 1745 — 1765... 138 — . — — 

— 1765 — 1785 ... 272 — — 

— 1785 — 1805... 360 _ — — 

— 1805 — 1825... 459 — — — 

— 1825 — 1845 ... 400 — — 

Folgende Tabel viser Systemets Fremskridt siden 1830. 

1830 . . . 23 Stamgodser, 1839 ... 29 Stamgodser, 

1831 . . . 24 1840 . . . 28 — 

1832 . . . 32 — 1841 . . . 19 — 

1833 . . . 26 1842 . . . 25 

1834 . . . 20 — • 1843 ... 20 — 

1835 . . . 20 — 1844 ... 26 

1836 . . . 25 — 1845 ... 25 

1837 . . . 19 — 1846 ... 30 

1838 . . . 24 Ialt 414 Stamgodser. 

Det viser sig af disse Optegnelser, at 2046 Arv- 

baandsbreve ere bievne indregistrerede siden 1685. Men 
■ • 

vi niaa dog ikke deraf slutte, at der for Oieblildvet 

findes 2046 Stamgodser i Scotland. Dette er Total¬ 

summen af alle de Slags Doeumenter, betræffende Arv- 

endnu mere afjijorende, dersom han havde betjent sig af Moses til Vej¬ 

leder." Forældre”, siger den Jodiske Lovgiver, "skulle ikke dodes for 

Bfirn, og Born skulle ikke dodes for Forældre; de skulle dodes hver 

for sin Synd”. (Deuteronom, XXIV. 16.) 
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baandj som iudelioldes i Registret; men et betydeligt 

Antal af dem angaae Stamgodser, som senere ere op¬ 

horte som saadanne eller nedlagte; atter andre ere Til¬ 

bagekaldelses- eller yderligere Oplysnings-Docnmenter; 

Docnmenter angaaende Bytte af Stamgodsjorder mod 

andre j som ikke vare arvbundne; etc. 

Der gives ingen Midler^ hvorved man kan forskaffe 

sig en noiagtig Kundskab om hvormeget Jordegods der 

er arvbundet i Skotland. Dr. Smith og forinden ham 

John Dalrymple anslog Stamgodsernes samlede Gebeet 

til henved en Femtepart af hele Landet. Den anforte 

Tabel viser imidlertidj at deres Antal næsten er blevet 

tre Gange saa stort siden 1785, og det er hoist sand¬ 

synligt, at for nærværende Tid (1847) godt det Halve, 

ja mere af Skotlands Jordeiendom er arvbunden. Til 

dette Overslags Bekræftelse kan anfores, at General- 

Indberetningen om Skotland fra 1814 paaviser, at den 

anslaaede Rente af Stamgodser belob sig til 1,213,279 

L. Skotskmedens Renten af det hele Land udgjorde 

3,804,221 L. Skotsk. Af denne Beretning fremgaaer 

saaledes, at i 1811, som er det Aar, hvori den bereg¬ 

nedes, var omtrent en Trediepart af den Skotske Eien- 

dom Stamgods, og da en betydelig Tilvæxt er skeet siden 

1811, kan man med Rimelighed slutte, at Stamgodserne 
• • 

for Oieblikket optage Halvdelen af hele Landet. 

!Man har til forskjellige Tider forsogt paa at til- 

veiebringe nogen Forandring i den nuværende Arvbaands- 

Lov. I Aaret 17G4 opsatte Advocaternes Facultet^-, efter 

med en stor Majoritet (43 mod 4) at være bievne enige 

Et Pund Skotsk udgjSr 1 sh. 8 d. Engelsk eller omtrent 71 Rhsk. 

= 4 Mk. 9 Sk. Men den i Texten anforte Surn synes at være meget 

lille. R. 

Adcocalernes Facullel i Skotland er rn indflydelsesrig og til¬ 

deeis meget aristocratisk Corporation, som tæller en meget stor Deel af 
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om at modarbeide samme, Hovedpiincterne til en Bill^ 

som skulde indskrænke Magten til at oprette Stamgodserj 

efter en Plan, foreslaaet af Lord Kames^ som, naar de 

vare bievne sanctionerede ved en Parlements-Act, vilde 

have stillet Skotsk Stamgods næsten under samme Vil- 

kaar som det Engelske, Forslaget fremkaldte megen 

Discussion i den Tid; sluttelig blev det dog forkastet, 

og senere er der ikke foretaget noget Sladdt af Betyd¬ 

ning for at indskrænke denne Skik. Daglig skeer en 

Tilvæxt i Stamgodsjorderne; og i mange store og folke¬ 

rige Districter findes der neppe en Acre Jord, som jo 

er belagt med samme Baand. 

Loven om Stamgods, sige de Ketslærde, er opfort 

paa Civillovens Grundsætning, at Enliver liar en naturlig 

Ret til ubetinget at raade over sin Eiendom, unusquiscpie 

est rei suæ modcrator et arbiter. Naturlig Ret kan dog 

uden Skade lades ude af Agt ved Behandlingen af dette 

Spdrgsmaal, Magt til at tage testamentariske Disposi¬ 

tioner med Eiendom efter Dodeii er ganske og aldeles 

en borgerlig Ret, og er overalt bleven indrommet, ordnet 

og begrændset ved Lov^. Vi bor derfor ikke bestemme 

Landadelen iblandt sine McdlcmRier. Disse Skotske Adelsmænd under¬ 

kaste dem cn Advocat-Kxarncn, deels Ibr at erbverve si<j de fornodne 

juridiske Kundskaber, for deres faste Eiendoniines rette Administration, 

deels for at erhverve sig Advocaternes Privilegier, hvoriblandt et af de 

vigtigste er den frie Afbenyttelse af Advocaternes Bibliothek, som er 

det storste i Skotland og bestaaer af over 200,000 Bind. Til delte Bi- 

bliotlick, saavelsoin til Facultetets dvrige Udgifter, erlægger hvert Med¬ 

lem ved sin Indtrædelse en Sum af Lstr. 300 Engelsk. For 10 Aar siden 

talte delte Facultet omtrent 400 Medlemmer. R. 

* Teslamcnli facHo non privati sed publici juris csf. (Digest. lih. 

XXVIU. lit. I. § 3.) Eiendoms Arvdeling, Reglerne derfor og Arvcfolgen 

i den ledigblcvnc Eiendom, kunne ikke være l)lcvne ordnede af Andre 

end Samfundet eller, folgelig, af de politiske eller civile Love. (Mon- 

tescjuicu, Esprit des l,oix, liv, XXVI, c. 0.) ,lvfr. ogsaa Blaekslone, 

book II. e. 32. 
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det Politiske eller Upolitiske ved Stanigodser ved Hjælp 

af abstracte eller imaginaire Principer^ men ved en 

Undersogelse af deres reelle Virksomhed og practiske 

Indflydelse paa Samfundet. I dette som i alle lignende 

Tilfælde maae vi tage vor Tilflugt til Nyttens Prove- 

steen^j sojn denne er constateret ved en omfattende 

Erfaring; det vil sige^ vi maae omhyggeligt sammenligne 

Fordelene og Ulemperne, som vise sig ved Arvbaands 

praktiske JAiivendelse og stemme for eller imod det, alt 

eftersom vi finde de forste eller de sidste at være over¬ 

vejende. De folgende synes at være nogle af de vig¬ 

tigste Gjenstande som maa tages i Betragtning ved en 

saadan Sammenligning. 

For det forste har man paastaaet til Forsvar for 

Stamgodser, at de anspore til Flid og Sparsomhed, at 

de ei'C de kraftigste og sikkreste Drivefjedre til Virke¬ 

lyst og Ambition, idet de aabne Udsigt til at grund- 

lægge et uforgjængeligt Navn‘og en mægtig Familie, 

til at blive erindiæt og æret af tallose Slægter som dis¬ 

ses Stamfader og Velgjorer; og for det andet har man 

anfcirt, at Stamgodser forsyne Staten med en kraftig 

Stbtte, ved et anseeligt Aristokrati, og fritage Slægter 

fra at ruineres ved en Enkelts Letsindighed eller Uheld. 

Hvad den forste af disse Paastande angaaer, da 

kan det ikke betvivles, at det Onske, at grunde en 

Familie og sikkre Eiendom, som er opsamlet ved en 

inangeaarig stræbsom og heldig Flid, fra at blive ad¬ 

splittet ved en eller anden senere Eiers ubesindige Fo- 
• • 

i*etagender eller Odselhed, vil kraftigt tilskynde de fleste 

Mennesker til Stræbsomhed og god Huusholdning. Sy¬ 

stemets gavnlige Indflydelse i denne Henseende stræk- 

ker sig dog ikke ud over Arvbinderen eller Familiens 

^ Ipsa utilitas justi prope mater et æqui. (Hor. 1 Sal. III. 98.) 

5 
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Stamfader. Dets Indvirkiiiug paa de paafolgende Ihæn¬ 

dehavere af Eiendommen er ganske forskjællig. Arvin¬ 

gen til et Stamgods er for en stor Deel emanciperet 

fra Fadermjndighedens Indflydelse. Hans Arveret til 

Faderens Eiendora beroer ikke paa, om han har gjort 

sig fortjent dertil, eller ikke, om han er lydig eller uly¬ 

dig, afholdende eller udsvævende. Arvefolgen i Stam- 

godser er hverken opfort paa Principet detur digniori 

eller paa den Skik, at den Forstefodte arver Jordegodset. 

Besidderne have ikke Magt til at for£\ndre den fastsatte 

Arvegangsmaade; de kunne ikke udelukke den daar- 

ligste af deres Sonner for den dygtigste, men maae 

undertiden, uden at kunne forhindre det, see paa, at 

Eiendommene, som de besidde, gaae i Arv til den af 

Bornene eller Slægtningene, som mindst havde fortjent 

det. Idet vi derfor indromine, at stedsevarende Stamgods 

har enTendents, som det virkelig har, til at gjore een Gene¬ 

ration stræbsom, tarvelig og;foretagende, er det tillige klart, 

at det fritager enhver paafolgende Generation eller Arving 

til Stamgodset fra, at fole sig kraftigt paavirket af nogle af 

de mægtigste Drivefjedre til saadan Opfdrseh Det lader 

Arvegangen beroe, ikke paa Arvingernes gode eller 

slette Opforse], men paa Udtryk i Documenter, der ere 

opsatte maaskee et Aarhundrede for end de kom til 

Verden. Saaledes gaaer det umiddelbart ud paa, at 

opstille en Slags Fatalisme, at gjore det ligegyldigt, om 

Eiendom kastes i Hænderne paa den Værdige eller Uvær- 

klart, at saadant ikke kan skee uden 

for saavidt at slappe de Drivefjedre, der tilskynde Men¬ 

neskene til at optræde paa Livets Skueplads, som gode 

Borgere. Naar vi derfor adsporge Nyttens Criterion, 

ville vi strax see, at een Generations overordentlige 

Driftighed kan betales for dyrt dersom den kommer til 

at befordre de paafolgendes Orkesldshed; og, ihvorvel 
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denne Staingodsets Indvirkning paa de senere Ai’vinger 

tildeels opveies af forskjellige Omstændigheder^ som 

senere skulde komme under Overvejelse^ saa hæves den 

dog ikke ganske. 

Hvad det andet Punct angaaerj da tilveiebringer 

stedsevarende Stamgods utvivlsomt den onskeligste Sik¬ 

kerhed for Eiendoms Fastholden ved visse Familier, os: 
7 O 

vi have seet, at dette er en Omstændighedj som fortje¬ 

ner at tillægges stor Vigtighed. Gamle Godsejer-Fami¬ 

lier nyde en Anseelse i deres respective Omgivelser, 

som sjelden i nogen betydelig Grad tildeles Parmnufa- 

miliery selv om disse skulde være langt rigere. Hine 

have Fortidens Trylleri paa deres Side; de have maa- 

skee i Aarhundreder levet i den samme Familiebolig, 

de kj endes af Enhver i Nabolauget og have maaskee 

ofte knyttet Mange til sig ved Velgjerninger; og der 

viser sig, ikke alene hos dem, som de have gjort sig 

forbundne, deres Forpagtere, og Andre, som staae i 

Afhængighedsforhold til dem, men overhovedet hos de¬ 

res Naboer en Tilbdielighed til at formindske deres Feil 

og forstorre deres Fortjenester, De nære for det Meste 

nedarvede Anskuelser og Fordomme, ligesom de besidde 

nedarvede Godser, og disse ere de vante til at hænge 

fast ved med en Haardnakkethed, som de andre das¬ 

ser i Almindelighed ikke kjende til. Derfor nyde de i 

en ualmindelig Grad deres Tillid, som dele deres An¬ 

skuelser. De udgjore rigtignok en Classe for sig, hvorvel 

en som er meget talrig, og som saadan have de egne Inter¬ 

esser. Men disse falde i alle væsentlige Puncter sammen 

nied Almeenhedeus sande og varige Interesser. Hvad 

der endog kan være Tilfældet i andre Lande, saa er 

dog i England Adelen og Gentlemenstanden ingen iso¬ 

leret, eller en yppig Udvæxt dannende Classe, men en 

integrerende og væsentlig Deel af Samfundet. De vilde 

5* 
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saavel tabe i Indflydelse^ som Anseelse, hvis Kronen 

eller Folket modtog nogen utilborlig Tilvæxt i Magt. 

De modsætte sig folgelig ligesom instinctmæssigt ethvert 

Extrera, hvor det endog monne fremtræde; den store 

Majoritets Politik, Whiggers som Toryers, har saaledes 

altid været væsentlig conservativ, hvad den ogsaa nod- 

vendig maa vedblive at være. Saaledes lægge de en 

velgjorende Skepticisme med Hensyn til Forandringer 

for Dagen, hvilken vel maa adskilles fra en tankelos, 

overtroisk Fastklæben ved det Bestaaende. Hvor ud 

mærkede endog menneskelige Indretninger kunne være, 

saa udkræve de dog, saafremt de skulde vedblive at 

bestaae, leilighedsviis Revision og h'orbedringer. Og, 

uagtet i Almindelighed utilboielige til Forandringer, have 

de hoiere Klasser og Godsejerne dog aldrig systematisk 

eller haardnakket modsat sig saadanne velbegrundede 

Reformer, som ere nddvendiggjorte ved de forandrede 

Omstændigheder og ved Samfundets vexlende Fornb- 

denheder og Trang. Det er navnlig i politisk Hen¬ 

seende, nt de ere gavnlige, idet de danne en naturlig 

Modvægt mod den demokratiske Anmasselses stærke og 

evigt frem-og tilbagebrusende Havstrbm. Omendskjbndt 

Almeenhedens Interesser undertiden kunne befordres 

ved at Demokratiet gjennembryder den Dæmning, som 

standser dets Fremskriden, saa foraarsage dog de ari¬ 

stokratiske Klassers Bestræbelser efter at hævde deres 

Plads, at Gjennembruddene blive mere gradvise, milde 

og sikkre. Eft-ersom vi betragte Sagen, vilde det være 

hoist uklogt, om man vilde formindske den saaledes ved 

Hjælp af den bestaaende Arvegangsmaade tilveiebragte 

Sikkerhed mod overilede eUer lunefulde Beslutninger. 

For at blive til sand Nytte, burde enhver vigtig For¬ 

andring i Nationens Anliggender vel proves og forst 

antages efter moden Overveielse. Altsaa, selv om den 
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Skik^ at oprette Stamgods i Skotland^ kan være bleven 

bragt til en feilagtig Yderlighed, saa ville vi dog ikke 

anbefale dens ubetingede Afskaffelse, men kun, at den 

inaatte omdannes i Lighed med det Engelske eller et 

lignende System. Og da formuende Mænd, paa Grund 

af deres mindre Trang, ikke i saa hoi Grad ere ud¬ 

satte for at paavirkes af egennyttige Hensyn og i Al¬ 

mindelighed lægge mere Uafhængighed for Dagen, end 

de, som befinde sig under ugunstigere Vilkaar, saa vilde 

det synes, som om Privilegiet at oprette stedsevarende 

Stamgods fordeelagtigt kunde overlades til de adelige 

Familier. Overhuset skylder den stdrste Deel af den 

Indflydelse, det nyder, den gamle Herkomst, nedarvede 

Navnkundighed, eller nærværende Beroiunielse og store 

Eigdomme, som Majoriteten af dets Medlemmer have i 

Besiddelse. Disse Anbefalinger gjdre Folket tilboieligt 

til at betragte dem med Agtelse og Ærbodighed; men 

ikke noget enkelt eet af disse Attributer vilde være til¬ 

strækkeligt. Hoi Byrd og Mindet om store Fortjenester 

maae efter den offentlige Mening være knyttet til Rig¬ 

domme, som ere uadskillelige fra den Giands, der bor 

omgive dem. Personer uden Formue som er fuldkom¬ 

men tilstrækkelig til at opretholde deres Værdighed, 

vise sig paa en paafaldende Maade at være anbragte 

paa urette Sted iblandt Pairerne. Disse burde være i 

en saadan Stilling at de uden Hensyn kunne offre de¬ 

res Tid og Kræfter, naar det gjores fornbdent, paa de 

offentlige Anliggender, uden at forstyrres ved et æng¬ 

steligt Hensyn til eget eller Families Underhold. Fat¬ 

tigdom og Uafhængighed kunne ikke let forenes i no¬ 

gensomhelst Stilling, og allermindst^i een, der er saa 

ophoiet. Pairer kunne ikke med Sommelighed drive 

iiogen Forretning, som gaaer ud paa at opsamle For¬ 

mue, og naar de derfor ere i fortrykte Omstændigheder 
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Og ikke besidde overordentligt Talent eller en lioi Grad 

af Selvfornægtelse^, noget, som altid er sjeldent, kunde 

de neppe undgaae at blive afhængige af et Parti eller 

det for Tiden bestaaende Ministerium. Der er sjælden 

noget, som mere maa beklages, end denne Afhængig¬ 

hed. Et Folks Friheder ere aldrig bedre varetagne, 

end naar Magt og Privilegier, de storste som de mind¬ 

ste, ere knyttede til og grundede paa Eiendom. Det 

vilde derfor være god Politik om man, i det Oiemed 

at sikkre Pairernes Uafhængighed, som er saa onske- 

lig, anordnede, at Ingen rnaatte beklædes med denne 

Værdighed, med mindre han var istand til at oprette 

et Majorat eller testamentere et saadant Belob af Jor¬ 

degods, eller anden fast Eiendom til Saadanne af sine 

Efterkommere som ere Arvinger til Titlen, som rnaatte 

ansees for tilstrækkeligt til at betrygge dem, forudsat 

at de handlede med sædvanlig Klogskab, mod at blive 

stædt i Forlegenhed, og saaledes blive afhængige af 

Kronen. 
• » 

Men selv om det Ønskelige i at fastholde et vist 

Belob af Eiendom i adelige Familier skulde blive an- 

erkjendt, kan man dog sige, hvad der ogsaa af og til 

er bleven sagt, at Stamgodser ere ikke fornodne til 
• » 

dette Oiemeds Opnaaelse;, og at deres egen Fblelse af 

hvad de skylde sig selv, deres Arvinger og Offentlig¬ 

heden vilde være tilstrækkelige til at gjore Medlemmerne 

af den arvelige Deel af Lovgivningen utilboielige til at 

adsplitte deres Godser eller testamentere dem til Frem¬ 

mede. Saadanne Paastande stemme dog slet ikke over- 

eens med Erfaringen* At mange Familiers Overhoved 

paavirkes af saadanne Hensyn, er ganske vist, men 

disses Indflydelse er langt fra at være almindelig. Og 

dersom det ikke var odieust at anfore Exempler paa 

Noget, som maa være Enhver velbekjendt, vilde det 
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være let at paavise flere adelige Huse, som ere bievne 

i hoi Grad reducerede og andre som aldeles ere bievne 

odelagte ved en eller anden af deres Forfædres Letsin¬ 

dighed eller Vanskjæbiie. Endog den sikkreste Eien- 

dom, hvad enten den saa tilhorer Adelige eller Borger 

lige, er altid udsat for utallige tilfældige Omstændighe¬ 

ders Paavirkning. 
• 

Godser ha' Vinger, hængt i Lykkens Haand, 

Til Tiden knyltes de med svage Baand. 

Skygger som Bacon kjdlig Tilllugt gav, 

En Dosmer Lord dem snart sig bryster af; 

' Buekinghams Lyst var Hemsley, brat en Snog 

Af Procurator did hver Sondag tog. • 
• 

Det maa derfor, hvor en Deel af den lovgivende Magt 

er arvelig, ansees for hensigtsmæssigt, at foranstalte 

en Deel af dens Medlemmers Eiendom gjort uadskillelig 

fra de liniaire Arvinger. 

Vi ere ikke de eneste, som vove at bringe en saa- 

dau Forholdsregel i Forslag. I sin "Fremstilling af Kil¬ 

derne til Folkets Misfornoielse" har Sir William Temple 

godtgjort, at meget af de adelige Familiers Anseelse 

skvddes deres Godsers Omfang, der, paa samme Tid 

som det hæver dem over Fristelsen til at gjbre no¬ 

get lavt og uværdigt, sætter dem istand til at ud¬ 

dele Gunstbeviisninger og udmærke , sig ved Gavmild¬ 

hed. I den Hensigt at bevare Pairerues Indflydelse og 

Uafhængighed, foreslaaer han derfor, at Ingen skulde 

kunde blive Baron med mindre han var istand til at 

testamentere _til sine Efterkommere, som arve Værdig¬ 

heden, et Gods,' paa mindst 4000 L. Strl. om Aaret, 

ingen Viscount under 5000 L. Strk, en Jarl GOOO L. StrL, 

* Essay on Popular Discontents. 
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en Marquis 7000 L. Strl. og en Hertug 8000 L. Strl. om 

Aaret.*^ Dr. Johnson har omtalt dette Forslag med Bi¬ 

fald. * Var det blevet antaget^ vilde det sikkert bety¬ 

deligt have fordget Lordernes Indflydelse og Uafhæn¬ 

gighed; endog nu vilde dets Antagelse have de vigtig¬ 

ste og gavnligste Folger. 

”Hos os”j siger Mr. Burke, ”er Pairskammeret ude¬ 

lukkende sammensat af arvelig Eiendom og arvelig Ud¬ 

mærkelse, og staaer derfor i Spidsen for Lovgivningen 

og er i sidste Instants den eneste Dommer over al 

Slags Eiendom i alle dens Underafdelinger. Selv Un¬ 

derhuset er for en stor Deel sammensat paa en lignende 

Maade, skjondt saadant ikke er nodvendigt. Lad disse 

store Landeiere være hvad de ville, der er da nogen 

Sandsynlighed for, at de ere iblandt de Bedste, h i 

værste Tilfælde blive de Ballast i Statsskibet. Thi 

uagtet arvelig Rigdom og den Rang, som folger der¬ 

med, bliver altfor overdrevent tilbedt af krybende Smig¬ 

rere og blinde, nedrige Beundrere af Magt, saa blive 

de dog ofte altfor letsindigt undervurderede i de ind¬ 

bildske og anmassende, kortsynede philosophiske Narres 

overfladiske Speculationer. Nogen sommelig regelbun¬ 

den Forrang, noget Fortrin (dog uden exclusiv Adkomst) 

kan tilstaaes Fodselen; og dette er hverken unaturligt 

eller uretfærdigt eller upolitisk.” (On theFrencliRevolut.). 

Men selv om man indrommede eller anordnede, at 

adelige Familier skulde have Magt til at lægge et evig- 

varendé Baaiid paa deres Godser, synes der dog ikke 

Detle var vist passende paa den Tid Sir W. Templc skrev, men 

disse Indkomst-Summer vilde nu vist ansees for temmelig lave i Eng¬ 

land, især for Alarquiser og Hertuger. R» 

* BosweH’s l.ife of Johnson, II, 369, Picherings ed. 

"'For alle vigtige politiske Oicmed,’^ burde Burke dog have til- 

ffiict. Videre b6r man ikke gaa. R. 
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at være god Grund til at tilstaae Andre en saadan 

Magt. Naar man i meget stor Udstrækning anvender 

stedsevarende Arvbaand, vil det fra et almindeligt Syns- 

punet vise sig som skadeligt, og, omendskjondt consti- 

tutionelle Hensyn kunne udkræve, at man under pas¬ 

sende Indskrækninger gav Privilegiet til en særegen 

Classe, udkræve de dog ikke, at man giver det til En¬ 

hver. Det er ikke muligt at befrie de borgei'lige Fa¬ 

milier fra de Tilfældigheder, for hvilke de naturligt ere * 

udsatte, ved at sanetionere et almindeligt stedsevarende 

Arvbaaads-System uden at beVirke skadelige Eesultater. 

Det er Regjeringens Pligt at træffe saadanne Foranstalt¬ 

ninger, som bedst egne sig til at sætte Folkets Kræf¬ 

ter i Virksomhed og forskaffe vore Institutioner Fast¬ 

hed; men det er slet ikke deres Pligt at undersoge, 

hvorvidt den Tarvelighed, som udmærker Tjenerskabet 

paa Bukken af et Grevskabs-Medlems Kareth, og den 
• • 

indenisiddende Herres Odselhed gjor det sandsynligt, 

at deres Efterkommere komme til at bytte Plads; og 

endnu mindre er det dens Sag at soge at forebygge et 

saadant Resultat ved at opstille uoverstigelige Bolvær¬ 

ker om Sidstnævntes Eicndom. 

Ved at forebygge Salg af Jorder eller ved at stille 

disse, som de Retslærde kalde det, extra commerciurrij 

vise Arvbaand sig i en vis Grad at være til Hinder for 

et forbedret Agerbrug. Naar en Mand, som ikke har 

Sands for Landlivet eller Kjendskab til Jordens hen¬ 

sigtsmæssige Dyrkning, arver et Stamgods, da kan han 

ikke overdrage det til nogen Anden, og herved, siges 

der, unddrager man altsaa Eiendom fra at komme dem 

iHænde,somvilde kunne bestyre sammepaa bedsteMaade. 

Dette er nu til en vis Grad vel sandt; dog har 

man lagt storre Vægt paa denne Omstændighed, end 

den fortjener. Hvor ringe Kjendskab en Godseier end 
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kan bave til Jordens hensigtsmæssige Dyrkning, saa vil 

det dog aldrig være vanskeligt for ham, at tinde en 

Forvalter eller Forretningskyndig, som er tilstrækkelig 

dygtig til den Bestilling. Det er en almindelig KJends- 

gjerning, at de Godser ere i den bedste Orden, hvor 

Godsherrerne give de’ her omtalte Personer den storst 

mulige fri Raadighed. 

Under det Arvbaaiids-System, som indfortes i Skot¬ 

land 1685 og bestod til 1770, kunde Testator opstille 

saadanne Clausuler i Fundatsen, som forbod Bortfor: 

pagtning for en vis, om end aldrig saa kort Aarrække, 

samt Godsets Betyngelse med hvilkensoinhelst Slags 

Gjeld, endog med en saadan, som man kunde buske at 

paadrage sig for at kunne foretage de uundværligste 

Forbedringer. Men saadanne Betingelser stode i ingen 
4 4 

somhelst Forbindelse med det oprindelige Oiemed for 

Stamgodsers Indforelse, og vare dog overordentligt til 
•« 

Hinder for alle Forbedringer; og det Onske, at afhjælpe 

de Ulemper, som befandtes at hefte ved dem, foranle¬ 

digede 10 Geo. III. cajD. 51 hvis Titel er: ^’En Parle- 

ments-Act betræffende strængt arvbimdne Jorders For¬ 

bedring etc. i Skotland.” Denne Act indfbrte flere vig¬ 

tige Forbedringer. Den bemyndigede Stamgodsbesid- 

dere, selv om der fandtes modstridende Bestemmelser i 

Fundatserne, paa 99 Aar atbortforpagte Jordlodder, som 

ikke oversteg 5 Acres til en Person for at bebygge 

samme; den bemyndigede dem endvidere tit at bort¬ 

forpagte Avlsgaarde paa 14 Aar og en Levetid og un¬ 

der visse Betingelser paa 31 Aar; den gav endelig den 

besiddende Arving til Stamgodset Ret til at betynge 

det jned Gjæld til et Belbb af 4 Aars Afgift, til et for¬ 

bedret Agerbrug, og af 2 Aars Rente til Opforelse af 

et Vaaningshuus, altsaa i det Hele 6 Aars Rente; dog 

kun paa den Betingelse, at han selv af sit eget bidrog 



Arvbaand.. • 75 

en Fjerdepart mod den Gjeld^ som saaledes blev lagt 

paa Godset. 

Flvad Bortforpagtningsretten angaaei'j da lader denne 

Statut lidet tilbage at onske. Overliusets Domme 

have senerej ved at forbyde den fordærvelige Skik at 

tage Indfæstning (skotsk grassums) ved en Forpagt¬ 

nings Tiltrædelse, saavelsom at ndstæde meget langva¬ 

rige Forpagtninger; sti/let Stamgodsets Bortforpagtning 

under saadanne Bestemmelser, at de vanskeligt lade 

sig omgaae. Med Hensyn til Forbedringer forholder 

det sig dog anderledes. Det er let at see, at naar man 

ikke anvender kraftige Forholdsregler, vil Stamgodserne 

under Parlaments-Acten af 1770 kunne blive betyngede 

med Gjæld ved bedragerisk Overeenskomst, det vil sige, 

med Gjeld, som ikke er contraheret for Forbedringer 

paa Godset. For nu at forebygge saadanne Misbrug, 

er det nodvendigt, .for at godtgjore en Gjeldsfordring 

paa et Gods formedelst udforte Forbedringer, at man 

har opfyldt visse Betingelser, i Henseende til en offent- 

”Grassiim” siger Dr. Jameson '’er en Sum Penge som betales 

til Godsherren af Leieren, i det denne tager Forpagtningen i Besiddelse. 

Scottish Diet. snb voce. 

Domstolene i Skotland have sjældent, selv ikke i nyere Tider, 

ladet sig noic med at haandhæve de gjeldende l.ove noiagtigt og upar¬ 

tiskt, men de have hyppigt ladet det være sig magtpaaliggende, at afsige 

deres Domme overeensstemmende med deres egne Anskuelser, om hvad 

der er rigtigt og gavnligt. Og da de i længere Tid havde været ind¬ 

tagne imod Stamgodserne, holdt de for, at de besiddende Arvinger vare 

berettigede til at trælFc Foranstaltninger med Godset, som kun en abso¬ 

lut Eicr Kunde gjore, dog kun under den Forudsætning, at Erections- 

brevet ikke ligefrem forbod saadant. Paa Grund heraf tillod de Bort¬ 

forpagtning mod Indfæstning (grassums') og paa stort Aareinaal, uagtet 

saadant oicnsynligt var til stor Skade for de paafolgende Arvinger, og 

ikke mindre for det Olfentligc. Oveihuset erklærede imidlertid en saa- 

dan Praxis for lovstridig, og gav iSessionsretlcn meget tydeligt Vink 

om, at det var dens l’ligt at haandliævc Loven som den var given, og 

at overlade Forandringer og P*orbcdringer til Lovgivningen, 
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lig Kiindgjorelse om ForbedringernCj Regningernes Pro- 

tocollering o. s. v.; Forsommelse af ethvertsoinhelst saa- 

dant Punkt gjor Fordringen p'aa Godset ugyldig. Som 

Folge af den Resico, der er forbunden uied at indgaae 

paa saadanne Betingelser^ er denne Deel af Acten ikke 

i den Grad bleven afbenyttet, som man maaskee havde 

væntet. Folk ere ikke meget tilboielige til at forstrække 

med Penge mod en Sikkerhed, som kan blive kjendt 

for ugyldig naarsomhelst det skulde vise sig, at de 

behorige Formaliteter ikke bogstaveligt vare bievne 

overholdte. Flere Tilfælde af denne Slags ere indtrufne, 

som have medfort store Ulemper for Vedkommende; 

og det vilde derfor være onskeligt, om man udfandt 

nogle Midler, hvorved Formaliteterne ved at bevislig- 

gjdre Gjeld efter Acten af 1770 bleve simplificerede, 

og folgeligt Indforelsen af Forbedringer gjort lettere. 

Det vil iovrigt ikke være nogen let Sag, paa samme 

Tid at lette Adgangen til at optage hond fide Laan og 

med Sikkerhed at forebygge Bedrageri og Optagelse af 

opdigtet Gjeld, som dog er saa vigtigt. Denne Van¬ 

skelighed udgjdr i Sandhed en af de vægtigste Anker 

mod det nuværende Stamhuus-System'^*. 

Man har undertiden anfdrt, at, selv om man for¬ 

skaffede de besiddende Arvinger til Stamgodser et 

Lettelsesmiddel til at foretage bond fide Forbedringer, 

saa kan man dog ikke antage, at de ville foretage saa- 

* En nylig udkommen Act, 9 og 10, Victoria c. 101 bemyndiger 

Godseierne i Skotland, i Lighed med dem i England og Irland, at op« 

tage Laan hos Regjeringen til at fremme Vandafledning, selv om der 

skulde findes Bestemmelser i Erectionsbrevenc, som forbod sligt. Disse 

Laan skulle da tilbagebetales Regjeringen i Lobet af 22 Aar med 

6L. Strl. 10 sh. Afgfgiftsbyrde om Aaret for hver laante JOO L.Strl. 

Maaskee vilde det være tilraadeligt, at forvandle en Deel af den Gjæld, 

som Forordningen af 1770 tillader at contrahere til lignende begrænd- 

sede Rentebyrder. 
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damiej som ikke lovede dem umiddelbare Fordele, eller 

at de enten ville bygge eller plante med samme Lyst, 

som naar de besadde Godserne som fri Eiendom, og 

saaledes kunde raade derover, som de selv onskede. 

Ihvorvel denne Bemærkning har noget for sig, saa vil 

man dog ved nærmere Undersdgelse finde, at Stam- 

godserne i nævnte Henseender langtfra ere saa skade¬ 

lige, som man ved fdrste Oiekast skulde formode. I 

mange Tilfælde, ja maaskee tor vi sige i de allerfleste 

vilde Stamgodsbesiddere, selv om de havde Magt dertil, 

ikke forsdge paa at forandre den Arvegangsraaade, som 

er nedlagt i Godset, og i disse Tilfælde har dens Til- 
4 

stedeværelse kun ringe Indflydelse paa deres Opfdrsel 

som Godsherrer. Uagtet deres Lyst til at foretage 

Forbedringer kan blive betydeligt nedstemt, naar det 

træffer sig at deres Anskuelser staae i Strid med deres 

Arvingers, saa see de dog ofte deres Fordeel, skjondt 

kun Livrente-Nydere, ved at anvende Bekostninger paa 

deres Godser. Selv om vi antoge, at do ikke vilde 

gjore dette, saa vilde Skaden dog ikke være saa be¬ 

tydelig, som man i Almindelighed fremstiller den. Med 

Undtagelse af Forpagtei’-Boliger og Veie, gaae den 

overveiende Deel af Godseiernes Forbedringer mere ud 

ud paa at forskjonne Godset, end at foroge dets sande 

Værdi og Productivitet. De fleste Forbedringer af 

Jordbund og Drift skyldes Forpagterne, Mr, Robertson 

siger i sine ^^Landlige Erindringer” (Rural Recollections) 

angaaende Lothianerne: ^^Den store Masse Forbedringer, 

som skyldes Indforelsen af et forbedret Agerbrug og 

en hensigtsmæssigere Sædfolge, maae næsten udeluk¬ 

kende tilskrives Forpagterne, <)g kun sjældent have 

Godsherrerne givet Exemplet.” (p. 352.) Denne Be- 

mærkning er anvendelig overalt. For Oieblikket kan 

man overalt i Skotland finde Exempler paa, at For- 
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pagterøj som have fæstet paa 19 Aar^ bekoste fra 5 til 

10 L.Strl. og mere pr. Acre paa Vandafledning. Nu 

da Stamgodserne bortforpagtes paa en passende Aar- 

række^ og Forpagternes Capitaler ikke opsluges af 

Indfæstninger ved Forpagtningernes Tiltrædelse^ er 

Arvbaandenes Indflydelse i at forsinke Forbedringer, 

skjont endnu kjendelig, dog i hoi Grad formindsket. 

Det er ikke sjældent, at man horer den Paastand 

af Folk, som have gjennemreist Skotland, at en Fremmed 

aldrig Jiar Vanskelighed ved at skjelne mellem Jorder, 

som ere, og Jorder, som ikke ere arvbundne, da disse 

altid skulle være i en langt bedre Stand, end hine. 

Dog, der er i Virkeligheden kun saare liden, hvis der 

dog er nogen Grund til saadanne Paastande. Enhver, 

som har det ringeste Kjendskab til Skotland, veed 

ogsaa, at nogle af de meest oplyste og liberale Gods¬ 

herrer* findes blandt Stamgodsbesidderne, og at de 

fleste af disses Godser for nærværende Tid ere, hvad 

de altid have været, i en hoflig forbedret Tilstand, og 

at deres Brugere forholdsviis staa sig godt. At dette 

ikke allevegne er Tilfældet med Stamgodser, er vist; 

men vi have ikke fundet, at de hyppigere ere i en 

uforbedret Tilstand, end de, som ikke ere arvbundne, 

og som tilhore fortrykte og fattige Eiere. Da Stam¬ 

godser for det Meste ere udstrakte, bemærker man i 

de Egne, hvor flere saadanne findes, kun faa Boliger 

og Lystskove; hvorfor de maaskee frembyde et mindre 

rigt Skue, end de, hvor disse ere mere almindelige. 

Men der folger paa ingen Maade deraf, at Jorderne 

* Vi mene ikke hermed denne forlorne Liberalitet, der er saa 

mej^et i Mode, ojr som indskrænker ,sig til Talemaader og Forsikkringer, 

koster intet og er lige saa lidt værd; men vi mene denne ægte Libe¬ 

ralitet, som kommer fortjenstlige Undei-givne til Hjælp og gjor dem 

deelagtige i væsentlige Goder. 
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skulde være mindre productive. Der er tvertimod 

Rimelighed for at antage det Modsatte. Dyre- og Lyst¬ 

haverne ^ som omgive Landadelens Herresæder, ere 

sjældent productivej og, naar et Land er velforsynet 

med solide Forpagter-Boliger og Ladebygninger, med 

gode Vandledninger^ Inddigninger og godt Agerbrugs 

saa kan det ikke skade ^ om der kun haves faa Jord¬ 

stykker blot til at stadse med. 

At Agerbruget har faaet et forbausende Opsving 

i Skotland siden 1760^ omendskjondt Stamgodserne 

have været i stærk Tiltagen^ er en Kjendsgjerningj som 

ikke tilsteder nogen Tvivl. Dog vilde det være en 

uberettiget Slutning ^ at Arvbaandenes Tilvæxt havde 

bidraget til Forbediångernes Fremskridt^ fordi de have 

været samtidige. Tvertimod kan der kun være ringe 

eller aldeles ingen Tvivl om^ at Arvbaandene have i 

det Hele taget virket skadeligt paa Agerbruget. Dog 

vidne de fortsatte og overordentlige Forbedringer, som 

ere bievne iværksatte paa de allerfleste Stamgodser, 

som paa Landet i Almindelighed, tilstrækkeligt om, at 

man har i lioi Grad overdrevet Stamgodsernes skadelige 
• • 

Indflydelse. Naar man kaster et Oie i de Skrifter, som 

Lord Kames og andre Modstandere af Stamgodser have • 

udgivet i Midten af forrige Aarhundrede, og sammen¬ 

holder de Beretninger, som de give, om deres skadelige 

Indvirkning med det virkeligt Bestaaende, da vil man 

ikke alene finde deres uhyre Overdrivelser aabenbare, 

men latterlige'*'. Den stdrre Deel af de Paastande, 

* I et Anhang til Sketches of the Ifistory of Man, der udkom 177.4, 

yltrer Lord Kames sig som folger: “Den Masse Jord, som er l)leven 

dynget sammen i Stamgodserne i Skotland, har virket hæmmende paa 

den ellers tiltagende Agerdyrknings Aand. Der bliver ikke produceret til¬ 

strækkeligt Korn til vort Forbrug, og det vil blive værre og værre, 

efterhaanden som nye Stamgodser opstaae, lil omsider Agerbruget og 

Industrien ganske er gaaet til Grunde”. For nærværende Tid er den 
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som nu ofte hores, om den samme Gjenstand, have i 

Sandhed ikke storre Krav paa vor Tiltro. Havde 

Stamgodserne været halvt saa skadelige, som man har 

og endnu vedbliver at paastaae, saa vilde de være 

bievne afskaffede som en utaalelig Plage for halvhun¬ 

drede Aar siden. 

Vi have alt omtalt den Indflydelse, som det stedse¬ 

varende Arvbaand har paa at svække Forældres Myn¬ 

dighed og gjore de umiddelbare Arvinger mindre lydige, 

virksomme og stræbsomme, end de ellers vilde være 

bievne. Man kan med Rette sige, at Arvingen til et 

Stamgods er en Medeier, under alle Omstændigheder 

har han en begrundet Interesse i Arven, som vil tilfalde 

ham, saafremt han ikke doer for end hans Fader, eller 

en anden besiddende Arving. Overlever han dem, da 

er han sikker paa Arven; og da denne Omstændighed 

altid vil være af en vis Værdie, kunne Arvingerne i 

Almindelighed laane Penge paa den forvæntede Arv; 

hvorfor denne Hjælpekilde ogsaa ofte afbenyttes, omend- 

skjondt næsten altid til egen Skade. De fleste For¬ 

legenheder, som Stamgodsbesidderne fole sig besværede 

af, have deres Grund i de Forskrivninger, som de have 

udstedt i deres Væntetid, og som det er dem vanskeligt 

senere at frigjdre sig for. Denne fordærvelige Tendents 

af deres Indflydelse paa dé væntende Arvinger udgjor i 

Virkeligheden den væsentligste Anke mod stedsevarende 

Arvbaand, da det er meget, vanskeligt at blive den qvit. 

Samme foles kun lidet i de Engelske Stamgodser paa 

Masse Jord, som ligaer under Stamgodserne i Skotland, ganske sikkert 

bleven fordobblet, ja maaskee Iredobblet, siden dtnne Paragraph blev 

nedskreven, og dog har Agerbruget og Fabrikkerne gjort langt storre 

Fremskridt i Skotland i denne Mellemtid og navnlig i de sidste 30 Aar, 

hvor Arvbaand have været mest fremherskende, end i England eller 

hvilketsomhelst andet Land. 
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Gruiid af deres forlioldsviis korte Varighed; hvor der¬ 

imod Arvbaand ere stedsevarende eller livor de strække 

sig ud over mange Generationer, bliver den meget 

folelig. 

Man har været af den Formening, at Midlet til at 

bortrydde eller mildne nysnævnte Onder vilde være at 

tilstaae den umiddelbare Arving til et Stamgods, som 

havde naaet 18 eller 21 Aars Alderen, en aarlig Pension 

i Forhold til Godsets Værdi, hvortil han er Arving, dog 

under den Forudsætning, at der ikke paa anden Maade 

var sorget for ham. Vi mene vel, at en saadan For¬ 

anstaltning vilde være fordeelagtig for alle Parter. Men 

det vilde dog uden Tvivl være det fordeelagtigste, om 

Systemet blev modificeret. 

Med Undtagelse af de Bemærkninger, som vi nu 

have forelagt Læseren, kunne vi ikke tillægge de Be¬ 

sværinger eller Ulemper, som Arvbaand siges at paa- 

drage den besiddende Arving, nogen synderlig Vægt. 

Ingen er tvungen til at modtage Stamgods som Arv. 

Dersom A. ikke onsker det, kan han gjore Afkald til 

Fordeel for B.; og saa fremdeles. Vi hore dog aldrig 

Tale om et saadant Afkald, og i Grunden indskrænke 

de omtalte Besværinger sig dertil, at de, som kun have 

Livrente-lnteresse i et Gods, ikke ere saa uafhængige, 

som de vilde være, naar de vare absolute Eiere. De 

kunne imidlertid med god Grund onske sig til Lykke 

ved at være Livrente-Eiere. I utallige Tilfælde, idet- 

mindste under de ældre Stamgodser, vilde de besiddende 

Arvinger gjore vel i at erindre, at det er Baandene 

paa Afhændelse og Gjelds Overtagelse, hvorover de saa 

ufornuftigt besvære sig, som de have at takke for deres 

Arvegodser. Havde deres Forgængere havt Lov til 

frit at raadc over dem, vilde Eierne af nogle af de 

bedste Godser i Skotland for nærværende Tid ikke 

6 
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liave mere at gjore med dem^ end med Godser i 

Maaneiij og vilde maaskee — thi ingen kan bevise det 

Modsatte — være bievne Brændehuggere og Vandbærere 
t _ 

paa de samme Landgodser, hvor de nu ere Herrer, 

Deres Klager over Ulemper, som de maae lide, ere 

derfor langtfra at være paa deres rette Sted. Arvbaand 

kunne maaskee være skadelige for Almeenhedeps Inter¬ 

esser; men det er en Modsigelse og Urimelighed at 

antage, at de kunne være dem til Skade, som have 

samme at takke for Alt, hvad de eie. 

Vistnok hore vi fra alle Kanter, hvis de Baand, 

som paaligge arvbundne Proprietairer ikke vare, saa 

vilde de bedre være istand til at forsorge deres Fami¬ 

lier. Dette er imidlertid en meget tvivlsom Sætning, 

og selv om vi antoge, at den altid eller i de fleste 

Tilfælde var sand, saa er det dog ikke en Omstæn¬ 

dighed, som,,i Betragtning af de offentlige Interesser, 

fortjener stor Opmærksomhed. Ihændehaverne af Liv- 

rente-interesse i Jorder ere ikke i nogen værre Stilling, 

end offentlige Betjente og næringsdrivende Folk, hvis 

Indkomster ophore med deres Liv. Disse lykkes det 

dog, ved Hjælp af Livsforsikkringer og paa andre 

Maader, at sorge for deres Familier i Tilfælde af deres 

Dodsfald, og hvorfor skulde Stamgodsbesidderne ikke 

gjore det samme. Man har rigtignok indvendt, at naar 

disse reise et Laan for at tilveiebringe en Forsikkring, 

for at forskaffe en Datter et Udstyr, eller i et andet 
• * 

Oiemed, de da maae erlægge en storre Rente af Laanet, 

end de vilde have havt at erlægge, hvis de havde været 

Jordernes absolute Eiere, og denne Indvending er fuld¬ 

kommen begrundet. Dog betale de ikke hdiere Rente, 

end de andre, som kun besidde livsvarige Interesser, 

som dog udgjore den storste Masse af Samfundet, og 

om hverken beklage sig, ei heller vilde blive horte, 
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hvis de klagede. Ihændehaveren af et Staingods, som 
yder en reen aarlig Indtægt af 1000 eller 2000 L. StrL, 
er i en bedre Stilling, end en Lovkyndig eller Læge 

eller Coinmissionshandler, som tjener en lignende Sum; 
thi hiins ere sikkrede ham for Livstid, medens disses 
ikke alene alhænge af deres Liv, men ogsaa af, at de 
bevare deres Sundhed til at fortsætte deres forskjellige 
Beskjæftigelser, samt derpaa at deres Popularitet og 
Credit forbliver usvækket. Fremdeles maa man erindre, 
at næringsdrivende Folk skulle forsorge alle deres Born, 
medens Staingodsbesidderen kun behdver at forsorge 
de Yngre, da den ældste Son arver Godset. Intet kan 
derfor være mere ubefoiet, end Klager over den Uret, 
som Arvbaandene tilfoje Besiddernes Familier. Naar 
de blive utilstrækkeligen forsørgede, hviler Skylden 
alene hos Faderen. 

Man maa endvidere lægge Mærke til, at de besid¬ 
dende Arvingers Uberettigelse til at paalægge Stam- 
godset Udredelsen af en passende Understøttelse til 
Enker og yngre Born, vil ki’aftigt anspore dem til at 
opsamle Capitaler. Eieren af et Gods, som er fri 

, Eiendom, foler ikke denne særegne Opfordring til at 
opspare en Deel af sine Indkomster, da han ved at 

betynge Godset med Gjeld uden Vanskelighed vil kunde 
forsorge sine Born. En Stamgodsbesidder er derimod 
berovet denne Hjelpekilde; han er ikke istand til at 
kaste Byrden af at forsorge sin Enke og yngre Born 
over paa sin ældste Son eller Godset, og da dette er 

Tilfældet, vil han fole sig paatrængende opfordret til at 
stræbe efter at opspare en Deel af sine Indkomster, for 
dermed at kunne forsorge dem. I denne Henseende 
viser Stamgods-Systemet sig intet mindre end skadeligt. 
Det er vanskeligt at paavise nogen mægtigere Drive¬ 
fjeder til Industri og god Huusholdning, end den stærke 

6* 
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Attraa at forsorge Born, som man ellers vilde efterlade 

forlioldsviis trængende eller afhængige af Andre. 

Lovgivningen har imidlertid saa temmelig gaaet 

Haand i Haand med de almindelige Fordomme med 

Hensyn til denne Deel af Sagen; en Act blev udstedt 

1824, 5 Geo. IV. c. 87, som tillagde Ihændehaverne af 

Stamgodser Magt til, ved Hjælp af disse, at foi'sdrge 

Enker og yngre Born, selv om dette skulde være for¬ 

budt i Arvbaands-Fundatserne. Storreisen af saadanne 

Forsbrgelses-Summer beroede paa, hvor stort et Afdrag 

i Godsets Indtægter Forbedringerne foraarsagede ifolge 

Acten af 1770; men for nærværende Tid kan en Stam- 

huusbesidder tilstaae sin Enke en aarlig Pension, som 

belober sig til en Trediepart af Godsets aarlige netto 

Værdi, det vil sige efter Fradrag af de oifentlige Af¬ 

gifter, af Eenterne af Gjelden, som indestaaer i Godset, 

og af alle tidligere Forsorgelses-Summer; desforuden 

kan han til en vis Grad forsorge sine yngre Born. 

Det hele' Belob af de forskjellige Byrder, som kan 

paalægges Godset under disse Acter (af 1824 og 1770) 

maa ikke overskride to Trediedcle af dets aarlige netto 

Værdi, og undertiden, naar et bestemt Paalæg er for¬ 

anlediget ved Forbedringer, og der er tilveiebragte 

Pensioner for een Arvings Enke og yngre Born, er 

det ingen let Sag at udfinde, om noget, og hvis noget, 

hvor stort et Belob der kan udredes i Pension for den 

næste Arvings Enke og Familie. Men selv om nu 

denne Vanskelighed med de Processer, som deraf opstaa 

kan overvindes, mene vi dog, at det vilde være for- 

deelagtigere for alle Parter, saafremt Stamgods-Systemet 

vedbliver, hvis 5 Geo. IV. c. 87 blev afskaffet eller 

betydeligt modificeret. Under dens Beskyttelse samt 

Actens af 1770 vil den besiddende Arving til et Stamgods 

kunde see sine Indkomster reducerede til en Trediepart 
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af dets netto Indtægt; og hermed skal han da vedlige¬ 

holde Familieboligen^ udrede Bekostninger, der ere 

forbundne med Godsets Bestyrelse, hvori er indbefattet 

de Tab, som opstaae af Forpagteres Fallit og saadanne 

lignende Tilfældigheder. Heraf folger, at de Indkomster, 

som staae den besiddende Arving til et Stamhuus paa 

12000 L.Strl. om Aaret til fri Raadighed, muligen ikke 

overstige og i Virkeligheden ofte ikke overstige 1500 

eller 2000L.Strl. aarlig! Men det er ikke fordeelagtigt 

for Samfundet, ei heller for Eiendommene eller Fa¬ 

milierne, at Ihændehavere af Stamgodser komme i en 

saadan Stilling; og Ophævelsen af Acten af 1824 vilde 

paa een Gang være det letteste og bedste Middel til 

at gjbre en Ende paa de Ulemper, som den har for- 

aarsaget. Hvis dette skeede vilde Stamgodser alene 

komme til at tilsvare Renterne af Gjælden, (hvilke, som 

et Maximum, kan belobe sig til omtrent en Trediedeel 

af deres netto Indtægt), som er bleven contraheret for 

Forbedringer, saa at Besidderne vilde have Overskudet 

(omtrent to Trediedele) til selv at leve af og til at 

forsorge deres Enker og yngre Born. ^ledens saaledes 

Forpligtelsen til at tilveiebriiige disse nodvendige For¬ 

sorgelser under saadanne Omstændigheder gjdre Stam- 

huusbesiddere forsynlige og oeconomiske, vilde de til¬ 

lige, —■ hvad der for nærværende Tid ofte ikke er 

Tilfældet, — være istand til at sammenspare Noget. 

Acten af 1824 er udstædt i den bedste Hensigt og 

kan i flere Tilfælde vist ogsaa have været til Nytte. 

Men den er bygget paa det usunde Princip, at gjore 

Det til et bestandig Paalæg paa Jorder, som i ethvert. 

* Til mere detailleret Oplysninj^ heraf, jvfr. Patrick Cockburn, 
Ksq. Report of the Commotis Coniinittce on Scotch Entails, 1828. 

** Da den blev indbragt af Jarlen af Aberdeen, bliver den som 
oftest kaldet “l.ord Aberdeen’s Act”. 
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Tilfælde burde tiheiebringes ved Opsparing af Ind¬ 

komster. I de fleste Tilfælde har dens Indflydelse 

været skadelige og dens Afskaffelse vilde være af ma¬ 

teriel Nytte, ikke alene for Arvingerne, men ogsaa for 

det Offentlige. 

Man har hyppigt sagt, at Stamgodser give besid¬ 

dende Arvinger Ledighed til at bedrage og snyde deres 

Creditorer. Ihvorvel dette tidligere, og endnu indtil en 

vis Grad er sandt naar Talen er om Stamgodser i Eng¬ 

land, hvor de ikke ere offentligt indregistrerede, saa 

forholder det sig dog ganske anderledes i Skotland. 

Acten af 1685 befaler, at ethvert Erectionsbrev med 

alle deis Clausiiler og Bestemmelser skal indfores i et 

offentligt Register og være ugyldigt, naar denne For¬ 

skrift ikke bogstaveligt bliver efterlevet. Dette Register 

er tilgængeligt for Enhver mod at erlægge et ringe 

Gebvr; og da saaledes Enhver, som kommer til at 

staae i Forretningsforhold til ^ Besidderen af et Gods, 

om hvis Vilkaar han nærer en eller -anden Tvivl, ved 

Hjælp af Registeret strax vil kunne faae Kundskab om 

det er Stamgods, og da hvilke Betingelser det er under¬ 

kastet, saa er det klart, at han maa dadle sig selv og 

ingen Anden, dersom han taber ved at laane til Besid¬ 

deren. Det behiiver næsten ikke at tilfoies, at dette 

sjeldent indtræffer. Stamhuusbesidderes Forlegenheder 

saavel som deres knappe Kaar blive snart bekjendte, 

saa at de, der træde i Forretning med dem, kun sjel¬ 

dent sætte Penge til. 

Der fremgaaer saaledes af disse Bemærkninger, at 

det stedsevarende Arvbaands-System i Skotland ikke 

er halvt saa skadeligt, som man i Almindelighed har 

fremstillet samme. Men hvad de borgerlige Godseieres 

Besiddelser angaaer, ere vi dog rede til at indromme, 

at dets Indflydelse i det Hele taget er skadelig. Det 
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fremmer og nærer Udsvævelser hos Stamgods-Arvin- 

-gernCj knytter Landeiendom fast til dem^ som vilde være 

glade ved frit at kunne afhænde samme ^ forhindrer at 

Andre erhverve det, og lægger Baand paa Capitalers 

Anvendelse paa Jorder. Ihvorvel nu denne skadelige 

Indflydelse er hleven saare meget overdreven j og til¬ 

deels modvirkes paa andre Maader^ er den dog endnu 

langtfra at være ubetydelig. Det maatte derfor ansees 

for god Politik at forbyde det stedsevarende Stamgods- 

System, og i dets Sted at indfore det Engelske System 

med saadanne Modificationer^ som maatte ansees for 

nodvendige. Dette har de fleste af det Skotskes gode 

Sider, og er næsten ganske frit for dets Mangler. Det 

ansporer Opretterne af Stamgodser kraftigt til Driftighed 

og Stræbsomhed, og har kun i en ringe Grad en modsat 

Tendents i Henseende til deres Arvinger. Det be¬ 

gunstiger Eiendoms Vedbliven i Familierne, hvad der 

fra et politisk Synspunct er af storste Vigtighed, og 

samtidig indskrænker det Forudbestemmelsen inden for¬ 

nuftige Grændser, og tillader Besidderne senere at 

overdrage Ejendommen til Andre, naar deres Fordeel 

eller Tarv maatte udkræve det. 

Omendskjondt det nu er en let Sag at forbyde 

stedsevarende Arvbaand for Fremtiden, saa er det dog 

ikke saa let at binde an med de existerende Fundatser 

af denne Slags. Disse have opstillet en Eiendomsret, 

ikke alene for de. nærværende Besiddere og deres 

Familier, men ogsaa i Almindelighed, for mange Ar¬ 

vinger af Sidelinierne; desuden kunne de ufodte Stam- 

gods-Arvingers Rettigheder ikke angribes, uden ved at 

annullere de Clausuler, som findes i en stor Mængde 

Testamenter, saavelsom i Ægteskabs-Contracter og 

andre Doeumenter inier vivos. Det er derfor neppe 

muligt væsentligen at losne Baandene paa Stamgodser 
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saa at stræiig Ketfærdiglied mod alle Parter skeer 

Fyldest, ihvorvel det maaskee vilde kunne udfores, 

naar det skete lempeligt og lidt efter lidt, uden at 

Nogen skete synderlig Uret. Vi mene, at dette lettest 

vilde kunne udfores ved at haandhæve de nuværende 

Stamgods-Arvingers Rettigheder, saavelsom saadanne 

Arvingers, der fodes under endnu bestaaende Ægteskabs- 

Contracter. De ufodte Arvingers Interesser, som maatte 

kunne blive krænkede ved Antagelsen af saadanne 

Forholdsregler, ere for lidt væsentlige til at komme i 

Betragtning. 

I Overeensstemmelse med hvad der allerede er 

anfort ville vi protestere imod, at Adelens Godser i 

Skotland, paa hvilke der hviler et Arvbaand, blive 

fritagne for de Indskrænkninger, som de ere under¬ 

kastede med Hensyn til Afhændelse og Optagelse af 

Gjeld; og vi vilde tvertimod ogsaa have disse Baand 

lagte paa de Godser, der besiddes af Pairer som fri 

Eiendom^®. Det stedsevarende Arvbaand forskaffer, 

idet det foranlediger Eiendoms Bevarelse i bestemte 

Familier, den eneste solide Stotte for et arveligt Ari- 

stocrati. Det rodfæster dette fuldstændigt. Og saa- 

længe det haandhæves kunne Pairerne ikke beroves 

den Rigdom, som maaskee endnu sikkrere end gammel 

Her kunde det do" maaske synes, at hvis den lærde Forfatter 

onsker at sætte dette ig'jcnncm ved eii Parleinents Act, at han gik vel 

vidt. Thi det er dog billigt, og overcensstemmende med Aanden i al 

Engelsk Lov, og harmonerende med Engelske Frihedsbegreber, at 

enhver tager saadanne testamentariske Bestemmelser rned det fri Gods 

han besidder, som han linder for godt. Dersom en Marquis ejer en heel 

Deel Gods i fee simle eller frit, og derimod saaiidct arvbundet Gods, at 

han anseer det for utilstrækkeligt til at vedligeholde Marquis-Værdig- 

heden, saa vil han sikkert af sig selv arvhindc det frie, eller lilraade sin 

Son at gjore det^ Det er bedre at saadant skeer i Folge et frit Valg 

end ved cn Pailements-Act. li. 



Tvungen Deling af Arv. 89 

Byrd og lioi Rang forskaffer dem Indflydelse og An¬ 

seelse. Afskaffede man Staingodserne og saaledes ud¬ 

satte Familierne for fuldstændigt at kunne blive odelagte 

ved Enkeltes Letsindighed eller Uheld, vilde man om 

foie Tid see Adelen gaa rent til Grunde, en Fuldendelse 

af Historien som ikke kunde finde Sted uden at inedfore 

de alvorligste Fdiger 

FJERDE CAPITEL. 

Om immgen Deling af Ånh Dens Indflydelse i 

Frankrig o. s. v. 

Hvilket Værd man end vil tillægge cle Principer og 

Slutninger, hvortil vi ere komne i denne Afhandlings 

foregaaende Capitler, saa vil man dog indromme, at de 

cre ganske forskjellige fra dem, som for nærværende 

Tid gjdre sig gjældende i Fraiikrig og i adskillige andre 

Lande. Istedetfor at. Idsne de Baand, som i en tid¬ 

ligere og mindre oplyst Tidsalder vare lagde paa 

Testationsfriheden, have nyere franske Lovgivere betjent 

sig af en modsat Fremgangsmaade, og givet dem for- 

* Oe Kræfter man ophOd 1764 og 1765 for at bevirke en For¬ 

andring i Loven oin Starngods i Skotland, fremkaldte forskjellige Skrifter. 

De bedste (i det mindste af dem, vi have seet), ere betitlede: “A Frce 

Disquisition eoncerning the Law of Entail in Scotland” og “Conside- 

rations on the Polity of Enlails in a Nation, by John Dalrymple, Esq.” 

(senere Sir John Dalrymple). Hiin hfirer til Stamgodsets Modstandere, 

denne forfægter dem. Af nyere Skrifter over den samme Sag, er iMr* 

Irvings “Considerations on the Inexpediency of the Law of Entails in 

Scotland”, som udkom 1826, et af de bedste. Sir John Dalrymples 

Afhandling er, omendskjondt kun lidt brugbar for Nutiden, dog maaskee 

det hedste Forsvar for Stanigodser, som er kommet for Dagen. 
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oget Virksomhed. De synes at have valgt den Romerske 

Lovgivning angaaende Intestat-Arv til- Monster. Saavel 

Forstefodsels-Retten som det ene Kjons Fortrin fremfor 

det andet ere bievne ^fskaffede som forældede og 

skadelige Fordomme; Born ere bievne deres Fædres 

nodvendiye Faderens Magt til at testamentere 

til Fremmede med Forbigaaelse af sine Born er bleven 

betydeligt mindre, end den var i Rom; Born kunne 

ikke under nogen Omstændighed beroves deres legitime 

Arveparter, og Romernes Plan ved Hjælp af fideicom- 

missariske Testamenter (trust settlements) at oprette 

indirecte Arvbaand, har man aldeles forkastet. 

I Folge den Franske Lov har en Mand, som kun 

har eet Barn, fri Dispositions-Ret over Halvparten af 

sin Eiendom, medens Barnet arver den anden Halvpart 

som legitim (Pligtdeel) eller som en Ret; den derimod, 

som har to Born, har kun fri Dispositions-Ret over en 

Trediepart af sin Eiendom, og de, som have flere end 

to Born, skulle dele Tre Fjerdeparter af deres Eiendom 

lige mellem dem, saa at de selv kun beholde een 

Fjerdepart at raade over. Doer en Fader uden Testa- 

ment, da skal hans efterladte Eiendom fordeles lige 

mellem alle Bornene, uden Hensyn til Kjoii eller Alder. 

Intet kan mere aabenbart end denne Lov staae i 

Modsætning til de Principer, som vi have bestræbt os 

for at opstille, og til det System, som man folger i 

'England. Det er derfor heldigt, at den Franske Lov 

ikke længer er ny. Det er over et halvt Aarhundrede 

siden den blev indfort, saa at vi altsaa ere istand til at 

opspore og paavise dens practiske Indflydelse paa den 

udstrakte Befolkning, som er undergivet dens Herre¬ 

domme. Et saadant Experiinent bliver kun sjældent 

anstillet; men skeer dette, da er det uskatteerligt. Og 

hvis dets Resultater skulde bekræfte de Slutninger, 



Tvungen Deling af Arv. 91 

hvortil vi alt ere komnøj vil dette bidrage ret meget til 

at fasstille disse paa en urokkelig Grundvold. 

Tvangs-Arveloven i Frankrig, som oprindeligt blev 

udstædt 1791, fremgik ikke af nogen omfattende og dybsin¬ 

dig Betragtning af det Almindeliges Tarv, men af et fjendsk 

Sindelag mod Aristooratiet, og man kan ikke forundre 

sig over, at en saadan Aand la'gde sig, for Dagen. 

Oprindeligt var Frankrigs Forfatning ikke væsentligt 

forskjellig fraEnglands,men, medens Adel ogMenigmands- 

stand her i Landet erhvervede og bevarede en særegen 

Andeel i constitutionel Indflydelse, bleve de i Frankrig 

lidt efter lidt berøvede al deres Indflydelse, og al Magt 

i Staten blev monopoliseret af Kronen. Det indtraf 

dertil saa uheldigt, at Adelen, samtidigt med at den 

blev berovet al politisk Magt og sat ud af Stand til at 

byde Fyrstens vilkaarlige Handlinger nogen virksom 

Modstand, forblev dog i fuld Besiddelse af sine Rettig¬ 

heder som feudale Godsherrer. I denne Egenskab be- 

sadde de Magt til at haandhæve Retten paa deres 

Godser, og en Masse trykkende Privilegier med Piensyn 

til offentlige Aibeider, Jagt, Kornets Malning o. s. v.; 

dertil vare de fritagne for militair Tjeneste, for at svare 

Tiende qg for adskillige directe Skatter, som hvilede 

med deres fulde Vægt paa alle Andre. Indtægterne af 

man^e Godser bestod indtil Revolutionen ikke i stort 

andet, end Ploveri og Lehnsafgifter, ved hvis fordærve¬ 

lige Indflydelse Besiddeimes Industri næsten ganske gik 

til Grunde. Landbefolkningen fandtes overalt i en 

virkelig undertrykt Tilstand, og, medens Adelen og 

Geistligheden væltede iaille, corvées og andre trykkende 

Paalæg ganske over paa Borgerstanden eller Hers état, 

optog de for sig selv enhver Stilling hvormed der var 

forbunden Magt og P''ordeel, saa at Ingen lige indtil 

Revolutionen, livor fortjenstfuld lian end var, kunde 
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blive Officeer i Armeen eller forfremmet saa at sige til 

noget offentligt Embede ^ med mindre han forskaffede 

sig et Adelspatent. Regjeringen berovede den hoiere 

Adel og Landadelen Alt^ hvad der kunde gjore dem til 

nyttige Borgere, paa samme Tid som den lod dem 

beholde altj hvad der kande gjore dem til smaa Ty¬ 

ranner og en Plage for Landet. Heraf kom Aristo- 

cratiets og de privilegerede dassers ydeidigere Upopu¬ 

laritet i Frankrig paa Revolutionens Tid; og herfra 

skriver sig samme Revolutions altomvæltende blodige 

og odelæggende Characteer. 

Det er imidlertid Enhver noksom bekjendtj at det 

ikke er de heromtalte'feudale Rettigheder^ som udgjore 

noget Væsentligt ved et Aristocrati. Tvertimod deres 

Snylteplante-Indflydelse qvæler dets Væxt; da de nem¬ 

lig, ved at vække de andre dassers billige Fortornelse, 

udsætte det for idelige Angreb, som efterhaanden ville 

undergrave dets Magt. Nogle af de meest intelligente 

og sindige Ledere af det revolutioiiaire Parti i Frank¬ 

rig havde Skarpsindighed nok til at skjelne mellem 

Aristocratiet og de Misbrug, der vare forbundne der¬ 

med, de indsaae Vigtigheden af at bevare det og s:yi'ke 

det i sin Grundvold ved at afskaffe hine. ^ Reformen 

kom imidlertid for seent. Aristocratiet og dets tryk¬ 

kende og skadelige Privilegier, som havde vakt Fol- 

Dette g^jaldt f. Ex. om Mirabeau. Af lians Correspondence med 

Grev de la Jlarck i Aarene 1789, 1790, 1791 som nylig ^r udgiven af 

iM. A de Bacourt, og som Jlr. Mc. CuIIoch ikke havde seet, da han 

skrev nærværende Værk, erfarer man, at det var Mirabeaiis Overbe- 

viisning, at den Engelske Forfatning var den bedste hidtil kjendte Stats¬ 

form, og at han oprigtigt onskede at indfore i Frankrig en Constitution 

som i alle væsentlige Punkter lignede den Engelske. 31irabeaus sande 

politiske Cliaraklecr, som for var aldeles ukjendt, er forst aabenbaret 

ved denne mærkelige Correspondance, som nu er kommen for Dagens 

l^ys mere, end et halvt Aarlmndrcde efter lians D6d. R. 
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kets Forbittrelse j bleve identificerede i den offentlige 

Mening og betragtede, .som uadskillelige. Derfor blev 

det Ene som det Åndet kastet over Ende, og, for at 

forhindre Åristocratiet fra nogensinde atter at komme 

til Kræfter efter det Slag, som havde strakt det tilJor- 

den, blev Fdrstefodselsretten ophævet og en Tvangslov 

om Ligelighed i Arv indfort istedetfor! Hvilken Me¬ 

ning man nu end kan gjore sig om dens Indflydelse i 

andre Henseender, saa har denne Lov dog fuldstændigt 

svaret til dens Qphavsmænds oprindelige Hensigter. 

Den har opstillet en uoverstigelig Hindring for Aristo- 

cratiet til nogensinde atter at komme til Kræfter. Pai- 

rerne i Frankrig besidde ingen virkelig Indflydelse, og 

der gives under nærværende System, intet Middel for 

dem til at forskaffe sig samme. 

Det er dog sjeldent, at en Lov, som er forfattet 

for et ganske særegent Tilfælde, kan bibeholdes med 

Fordeel som en almindelig Regel for national Politik, 

og det vilde have været hdist besynderligt, hvis en Foi'- 

anstaltniiig, der oprindeligt blev truffen i den bestemte 

Hensigt at adsplitte Landgodser, var bleven funden at 

være gavnlig som en Regel for den bestandige Ordning 

af Arvefolgen i et udstrakt Rige. Fra et almindeligt 

Synspunkt betragtet synes den franske Arvelov at have 

alle det stedsevarende Årvbaands Mangler uden at be¬ 

sidde en eneste af dets Fordele. Naar man i den Grad 

modsætter sig den fri Dispositions-Ret over Eiendom, 

foraarsager man Ulyst til at opsamle Midler, og til 

samme Tid, ved at gjore Born for en- stor Deel uaf¬ 

hængige, svækker man Forældres Myndiglied, og frem¬ 

kalder saaledes de samme Virkninger paa en heel Fa¬ 

milie, som Arvbaands-Loven har paa den ældste Son. 

Born, hvis Forældre eie nogen Formue, blive tid¬ 

ligt opmærksomme paa, at den vil blive dem lige til- 
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deelt, hvad enten de gjore sig fortjent dertil eller ikke. 

Og kan der vel være nogen Tvivl om, at denne Vished 

vil nedstemme deres Arbeidslyst og gjore dem mindre 

stræbsomme og mindre lydige, end de vilde være bievne, 

hvis deres Fremtid væsentligeu beroede paa dem selv? 

eller naar de havde vidst, at de ikke havde anden 

Fordring paa deres Forældre, end den, deres personlige 

Fortjeneste forskaffede dem? Disse ^re dog ikke dens 

værste Virkninger. Dette som ethvert lignende System 

maa uundgaaeligt foraarsage en altfor stor Tilvæxt af 

den agerdyrkende Befolkning, samtidigt med at det be¬ 

virker, at Landet bliver udstykket i saa smaa Lodder, 

som hverken kunne forskaffe Eierne tilstrækkeligt Ar- 

beide eller blive tilborlig dyrkede. Den store Forkjær- 

lighed, som de, der ere opdragne paa Landet, nære for 

at vælge deres Fædres Haandteringer, har Enhver iagt¬ 

taget, som er fortrolig med Landbosager, og det er 

aabenbart, at Tilstedeværelsen af en Lov, som gjor 

Godsernes Deling til en Tvangssag, frembyder en over¬ 

ordentlig Ledighed til at nære denne Forkjærlighed. 

Den sætter mange, som ellers vilde have været nodsa- 

gede til at forlade Hjemmet og vælge andre Leveveie, 

istand til at forblive der og fortsætte det Liv, hvortil 

de have været vante fra Barndommen af. Skulde en 

Familie være usædvanlig talrig eller Fædrenegodset 

efter dets Deling utilstrækkeligt til at forsorge Bdrnene 

saa godt, at de omtrent kom til at leve paa samme Fod 

som deres Fader, da vilde maaskee nogle af de mere 

eventyrlige sælge deres Lodder og vælge anden Be- 

skjæltigelse. Men i de fleste Tilfælde blive de boende 

paa de smaa Jordeiendomme, som have tilhort deres 

Forfædre, og der er derfor Grund til at antage, at denne 

Delings- og Underdelingsproces ikke vil ophore, forin¬ 

den det hele Land er blevet smaat udstykket, og op- 
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fyldt med en Befolkning, som er blottet for Midlerne, 

ja maaskee ogsaa for den Attraa at arbeide sig op i 

Samfundet. 

Man har paastaaet, at en Folelse af de Ulemper, 

der opstaae ved en tvungen Deling af de mindre Eien- 

dorame mellem flere Arvinger, og af den Fattigdom, 

hvorfor disse folgeligt blive udsatte, frembringer en 

kjendelig Formindskelse af Ægteskaber mellem saadanne 

Eiere og bringer dem til at gifte sig senere, end de 

ellers vilde gjore. Men den moralske Folelse er for 

svag og uregelmæssig i sine Virkninger til med Held 

at kunne modarbeide en systematisk Tvangslov. Dens 

Indflydelse, saadan som den er, viser sig fornemmelig 

hos de middelstore Eiere, da de, hvis Eiendomme ere 

af stdrre Omfang, ere hævede over den Nodvendighed, 

at lægge Baand paa deres Tilboieligheder og instineter 

af Hensyn til Pligter mod deres Afkom, hvorimod de, 

hvis Eiendomme alt ere bievne betydeligt udstykkede, 

ere for det meste for fattige til at blive paavirkede af 

saadanne Bevæggrunde. Lad os imidlertid antage, at 

dette ikke vaV Tilfældet, men at Pligtfolelsen i de fleste 

Tilfælde var tilstrækkelig til at modarbeide Lovens for¬ 

dærvelige Indflydelse, vilde dette da være en Undskyld¬ 

ning eller et Forsvar for den? Hvorfor udstede en Lov, 

hvis Virkninger Samfundet maa bestræbe sig for at be- 

kjæmpe ved Hjelp af saadanne Midler? Hvorfor fordele 

Eiendom paa en saadan Maade, at Ægteskab bliver 

umuligt. 

I Lande, hvor Fdrstefodselsretten har en stor Ind¬ 

flydelse blive Familierne identifieerede med Godserne; 

Familien repræsenterer Godset og Godset Familien. Den 

Rigdom og Anseelse, som disse nyde, beroe paa, og 

staae i noieste Forbindelse med Besiddelsen af de Jor¬ 

der, som ere gaaede i Arv til dem fra deres Forfædre. 
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Deres Godser have en anden Værdi for dem, end en 

blot Pengeværdi. De fole sig knyttede til dem ved de 

ældste og dyrebareste Baand og skille sig sjældent der¬ 

ved, med mindre de sorgeligste Omstændigheder tvinge 

dem dertil. Herpaa grunder sig Eiendoms Bevarelse i 

de samme Familier i England til Trods for Arvbaan- 

dets indskrænkede Varighed, og at en stor Deel God¬ 

ser endnu den Dag idag besiddes af dem, hvis Forfædre 

erhvervede sig dem under eller kort efter Erobringen. 

Men i Frankrig ere saadanne Folelser banlyste, Eien- 

doramene og Familierne staae der ikke i nogen varig 

Forbindelse. Doer en Mand og efterlader sig mange 

Born, da vil hans Eiendom neppe undgaaé at blive ud¬ 

stykket. Og denne Virkning af Loven har en Tendents 

til at indgyde Eierne tilsvarende Folelser. ”Det er ikke 

nok dermed”, siger M. de Toqueville, ”at Arveloven 

gjor det vanskeligt for Familierne at bevare deres 

Eiendomme samlede, men den qvæler tillige hos dem, 

den Attraa, blot at forsoge derpaa, og tvinger dem saa- 

ledes paa en Maade til at samvirke med sig til deres 

egen Fordærvelse. ^ Vel seer man undertiden, at de 

Delte udtrykker Ssttyrikeren, Lord Rochester, i det han synger 

om Landadclen, paa følgende Maade: 

''Who with stiong beer and beef ihe country rules 

And ever since the Conquest have been fools.’* 
•• 

”Som med stærk 01 og Oxekjdd regjere Landet 

Og bestandig, siden Erobringen have været Tosser.’^) 
* 

Men ved at tale med mangen en Mand af rn gammel Familie i England, 

i hans Bibliothek, vil man let overbevise sig om, at Satiren ikke er sær¬ 

deles træffende, og at den slet ikke saarcr Vedkommende: thi man kan 

ret godt tage Rochesters Digte ned fra Reolen og more sig ved dem. 

Dette være sagt til deres Belærelse som ofte bygge overilede Domme 

om England paa ilde valgte Engelske Citater. En Feil, som er meget 

udbredt, R, 

* De la Démocralic cn Amerique, T, 80, 4me ed. 
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laae Individer, som ikke ganske have kunnet frigjore 

sig for aristocratiske Fdlelser, bestræbe sig for at op¬ 

samle Capitaler, for dermed at sættes istand til at for¬ 

skaffe de yngre Born deres Arveparter, og for at God¬ 

set saaledes kan gaae samlet i Arv til den ældste Son. 

Dog er dette kun Tilfældet med nogle faa af de storre 

Godseiere, eller saadanne, som foruden at være Eiere 

af Jordegods, tillige ere Fabrikeiere eller Handlende; 

for Andre er saadant umuligt, og jo længere Loven be- 

staaer, desto svagere vil det Princip blive, som opfor¬ 

drer til saadanne Forholdsregler. Ja det er unægteligt, 

at uagtet fast Eiendom begjærligt efterstræbes af de 

fattigere Classer, bliver den dog for nærværende Tid 

tillagt mindre Værd af de mere Bemidlede af Borger¬ 

standen end rorlig Eiendom. En Eier af Jordegods, 

som har flere end eet Barn, og som ikke har et Eqvi- 

valeiit i rede Penge, veed ogsaa, at hans Gods efter al 

Rimelighed vil blive solgt eller udstykket, naar han 

doer, og paa Grund heraf betragter han det blot som 

en midlertidig Besiddelse og viser ingen synderlig In- 
s 

teresse for at vedligeholde det i en god Stand. Han 

opforer ingen ny Bolig, anlægger ingen Landskabs-Ha¬ 

ver (Parks), ligesaalidt som han foretager mange af de 

utallige Forbedringer, som han kunde have iværksat, 

naar han havde været vis paa, at Godset vedblev at 

være samlet. Hans Ærgjerrighed bliver ikke næret og 

hans Arbeidslyst ikke ansporet ved Haabet om at grunde 

en Familie; men han veed forud, at hans Eiendom og 

Arvinger, om han saa kun har een Son, omsider og 

det i en ikke ^ern Fremtid ville blive hensjunkne i en 

uanseelig Masse af sinaa Jordlodder og Brugere. Me¬ 

dens Arveloven saaledes paa den ene Side slapper Drive¬ 

fjedrene til Virksomhed, virker den paa den anden Side 

til at udjævne og ophæve al Udmærkelse, der knytter 

7 
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sig til Familier og Rigdomme. Ondet bestaaer deri, at 

den ikke tilveiebringer Ligheden ved at ophjælpe de 

Fattige, men ved at nedtrykke de Rige. Den er Qendt- 

lig mod begge Classer, og det næsten i lige Grad, 

Det er naturligviis ikke vor Mening at ville er¬ 

klære, at der ikke ere opsamlede betydelige Formuer 

i Frankrig. Men de blive sjældent anlagte i Jordegods, 

og som deres Antal forholdsviis kun er ringe, er det 

næsten umuligt at holde dem samlede. En Formue i 

Frankrig er ligesom et Slot, opfort paa Flyvesand; den 

bliver ikke holdt sammen ved noget Bindemiddel, men 

vil i Lob et af nogle faa Menneskealdere blive adsplit¬ 

tet i saadanne sinaa Atomer, at den kan ansees for for¬ 

svunden. Folk og Fattigdom, smaa Jordlodder og tig- 

gefærdige Brugere indbefatte det Meste af hvad der 

for nærværende Tid kan ansees for pei'manent i Frankrig. 

De, som forsvare Loven om lige Deling, paastaae 

imidlertid, at den ikke kan gjennemfores til en utilbor- 

lig Yderlighed, men at de Tab, som opstaae af God 

sers eller Avlsgaardes Udstykning i Lodder, der ere for 

smaae til at kunne blive godt d3a*kede, enten vilde be¬ 

virke, at Medarvinger solgte Eiendommen en masse, og 

deelte den indkomne Sum, eller dyrkede den i Fælleds¬ 

skab. Denne Paastand stotter sig paa den udaf Luften 

grebne og ugrundede Forudsætning, at Medarvinger til 

smaa Landeiendomme altid i deres Forholdsregler ude¬ 

lukkende lade sig lede af Hensyn til pecuniair Fordeel, 

eller at de betragte deres Arvegods paa samme Maade, 

som Kjobmænd paa Londons eller Amsterdams Bors 

vilde betragte det. Det Urimelige i en saadan Forud¬ 

sætning er indlysende. Nævnte Hensyn have i de aller¬ 

fleste Tilfælde saagodtsom ingen Magt over Samarvin- 

ger til de mindre Landgodser. De blive i Virkelighe¬ 

den kun sjældent skjænkede nogen Opmærksomhed, med 
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mindre flere af Bornene eller de alle tilsammen have 

forladt Hjemmet^ medens Faderen endnu levede, for at 

overtage andre Gaarde eller for at komme i Vei paa 

en eller anden Maade; eller at de have giftet sig ind i 

andre Familier. Disse Born, som have stiftet Familie 

udenfor Hjemmet (foris-familiated, som de Retslærde 

kalde dem) foretrække i Almindelighed at modtage de¬ 

res Andele i Fædrenegodset i rede Penge, og i saa- 

danne Tilfælde bliver da Godset sædvanligt enten solgt 

eller uden Afkortning overtaget af en af Arvingerne, 

som da forpligter sig til at udbetale de Andre deres 

Arveparter. Med Undtagelse altsaa af saadanne Til¬ 

fælde eller naar Fædrenegodset alt er saa lille, at det 

ikke kan forsorge mere end een Familie, bliver det i 

Almindelighed deelt. Naar nogle af Bornene eller de 

alle ere forblevne i Hjemmet og Faderens efterladte 

Eiendom er af betydelig Storrelse, da skulde de ikke 

alene undersoge, hvor stor en Pengesum, de hver især 

kunde erholde, naar de solgte deres Arveparter, men 

endog, om de kunde anbringe disse Summer saaledes, 

at de kunde leve deraf, og hvis der tilbod sig andre 

Leveveie, om de da virkelig kunde beslutte sig til at 

vælge dem, og saaledes forlade den Beskjæftigelse, 

hvortil de havde været vante. Og om ogsaa deres for¬ 

enede Indkomster, i Tilfælde af at Eiendominen blev 

dyrket i Fælledsskab, vilde blive storre, end Summen 

af deres særskildte Indkomster, naar den blev udstykket 

i Lodder, vilde de dog ikke blive saa uafliængige; men 

Enhver af dem vilde være forhindret fra at speculere 

paa egen Regning, og fore sig sin formeentlige storre 

Klogt til Nytte. Da dette forholder sig saaledes, er det 

urimeligt at antage, at saadanne Samarvinger vilde an- 

see den Pengesum, som de ved Salget vilde kunne til- 

veiebringe, for det eneste eller hovedsageligt attraa- 

7* 
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værdige, naar de overveie, hvorledes de bedst skulle 

anvende Fædrenearven; og ihvorvel der kan gives nogle 

faa Undtagelser herfra, bliver der dog ingen fornuftig Grund 

tilbage til at betvivle, at de Motiver, som bevæge Ar¬ 

vinger, der have levet sammen med deres Fader, til at 

udstykke deres delelige Arvegods imellem sig, i de 

allerfleste Tilfælde ville have stcirre Vægt, end de, som 

tale for at lade det forblive udeelt. 
• • 

Man burde altid have for Oie, idet man overveier 

Virkningerne af en eller anden Forholdsregel eller Lov- 

Regel betræffende Jord-Besiddelse, at den indbildte Sik¬ 

kerhed, som et Stykke Jord, hvor lidet det end er, for- 

skafi*er en ubemidlet Mand, bevirker, at han altid ivrigt 

vil attraae samme. Nogle af de dygtigste Forsvarere 

af Tvangs-Arveloven paastaae, at den Sikkerhed, som 

ved Eiendommens Deling opnaaes af en stor Deel af 

Befolkningen, udgjor en af dens væsentligste Fortrin. 

„Selveiere,” har man sagt, „ere fritagne for de fortræ¬ 

delige Bekymringer, som forbittre Livet saavel for Dag- 

leiere, som Brugere, der kunne opsiges. De forædles 
• • 

ved at vide sig uafhængige. De have Oiet henvendt 

saavel paa Fremtiden som den nærværende Tid, og det 

er dem i lige hoi Grad magtpaaliggende, at udove de 

Pligter, som deres Stilling medfører, og at forsvare de¬ 

res Rettigheder og Friheder. Jorderne, som de dyrke, 

ere deres egne, og i Bevidstheden af, at de selv hoste 

Frugterne af en lioiere Industri, blive de arbeidsomme, 

stræbsomme, og foretagende.” Saadanne Paastande, 

hvor passende de kunne være i et „Deserted Village”^® 

* Denne Sikkerhed er i Virkeligheden langtfra saa stor, som man 

almindeligt har antaget. Dette vil vi dog bedre see i det Kolgende. 

„Den ode Landsby’^ under denne Titel skrev Roman-Digteren, 

Dr. Goldschmith, i Midten af forrige Aarhundrede et Digt i hvilket alle¬ 

rede indeholdes en heel Deel af de Franske Sophismer som Mr. Mc. Cul- 

loch her bekjæmper. 
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eller en Idyl, ere med Hensyn til de bestaaende Sam¬ 

fundsforhold lige saa illusoriske, som Drommene om en 

gylden Alder. Den Sikkerhed, som en lille Jordlod 

kan forskaffe dens Eier, er værre end Usikkerhed. Den 

Uafhængighed, der er forenelig dermed, er som oftest 

ledsaget af Fattigdom og udarter hyppigt til Hjelpelos- 

hed; den foranlediger den afskyeligste af alle Combi- 

nationer; en Combination af Årmod, Stolthed og Ledig¬ 

gang, og istedetfor at virke oploftende', lammer og be- 

dover den alle Evner. Selv naar man tilstaaer, at dens 

Eier kan være overbeviist om, at Avlen i almindelige 

Aaringer vil være tilstrækkelig til at ernære ham og 

hans Familie, vil .han dog til samme Tid fole sig over¬ 

tydet om, at hans Fremtids Skjæbne allerede er be¬ 

stemt afgjort og uigjenkaldelig, at han ingen Midler har 

til at arbeide sig op, og at han og hans Efterkommere 

ville vedblive at henleve deres Dage i den samme Dun¬ 

kelhed og Fattigdom. Det er ikke muligt, at han kan 

nære en saadan Overbeviisning, uden tillige at blive 

uvirksom og forfalde til Slendrian. En Selveierbondes 

Tilfredshed synes meget at ligne Østersens, — de ere uvi¬ 

dende og tilfredse. Der kunne ikke tænkes virkelige 

Fremskridt, og der findes heller ikke nogen, i Lande, 

hvor Jorderne ere underkastede saadanne Vilkaar. Men 

det forholder sig ganske anderledes med'det Land, der 

er deelt i anseelige Avlsgaarde, hvis Forpagtere svare 

en fastsat og passende Afgivt. „Disse maa da,” som 

Arthur Young saa kjærnefuldt har udtrykt sig, „enten 

være driftige eller sulte”. Ydelsen af Åfgivten er ikke 

den eneste Forpligtelse, som paaliviler dem, thi da de 

ikke kunne gjore sikker Regning paa at faae Forpagt¬ 

ningerne fornyede og saaledes blive i Besiddelsen, ere 

de nodsagede til at anvende storre Flid for at erhverve 

sig en Reservefond, som kan betrygge dem mod Man- 
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gelj hvis de blive opsagte j da de kun paa denne Maade 

kunne undgaae den Fare, at kastes som hjælpelose paa 

Fattigvæsenet. Men livorvel saadanne Personer ikke kunne, 

saa kunne dog de smaaSelveiere ret godt henfalde tilDoven- 

skab og Skj()desloshed. Selveierne stole paa, at deres Jor¬ 

der forsorge dem, og da samme ikke kunde tages fra 

dem, og de kunne (og i Frankrig skulle) dele dem mellem 

deres Bdrn efter deres Dod, saa blive de Motiver, der 

anspore dem til Flid, Vindskibelighed og.god Huus” 

holdning langt svagere, end de’, hvoraf Forpagtere paa 

Aaremaal eller paa Opsigelse blive paavirkede.* Den 

* Dette kan finde sin nærmere Forklaring ved hvad der indtræffer 

ved Bortforpagtning af Jorder. Den væsentlige Forskjel mellem Gods¬ 

herrer og Forpagtere af Avlsgaarde, ligger i den Omstændighed, at hine 

ikke have at svare de Afgifter af Gaardene, som maa ydes af disse. 

Forovrigt kunne de være de samme, eller næsten de samme Vilkaar un¬ 

derkastede; og derfor er det klart, at en Formindskelse af de Afgivter, 

som Forpagtere svare, bringer dem nærmere en Godseiers Stilling. Og- 

saa skulde man antage, at den Omstændighed, at en Forpagtningsafgivt 

var lavt ansat, ikke vilde foraarsage, at Forpagteren blev mindre vind- 

skibelig, da han jo maatte indsee, at Alt det, som han ved Flid og Spar¬ 

somhed kunde avle af sine Jorder over det, han skal svare i Afgivt, 

vilde komme til at tilhore ham selv. Jlen dette findes dog ikke at være 

Tilfældet. Forpagtere paa lav Afgivt blive, navnlig naar de ere satte 

paa langt Aaremaal eller de ved Godsets Skik eller af andre Grunde fole 

sig sikkre i deres Besiddelse, deelaglige i en betydelig Deel af den Tryg¬ 

hed og Ligegyldighed for Fremtiden, som opstiller saa stor en Hindring 

for Landmænds og Selveierbonders Driftighed. For at bringe Forpag¬ 

tere til at frafalde den Slendrian, hvortil dc saa let henfalde, og gjore 

dem virkelig driftige og stræbsomme, maa man ikke sætte dem paa alt 

for langt Aaremaal og den Afgivt, som de skal svare maa være af en 

saadan StOrrelse, at de maa f6le sig overbeviste om, at de odelægge sig 

selv, saafremt de ikke anstrænge sig. ^’Jeg har,"’ siger Arthur-Young, 

^’ikke truffet et eneste Exempel paa, at et Agerbrug har været meget 

godt, hvor Afgivten var meget lavt ansat. Men der gives utallige Ex- 

empler paa, at Forpagtere leve usselt, ja selv gjore Fallit paa Gaardc, 

hvor de kun havde en ringe Afgivt at svare, og ere bievne efterfulgte 

af Andre, som bleve antagne paa en meget hoiere Afgivt, og som have 

gjort deres Lykke. Paa min hele Reise har jeg almindeligt gjort den 
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Sikkerhed, som Selveierb ondernes Jorder forskaffe dem, 

bliver saaledes ingen Kilde til Virksomhed og Rigdom, 

men til Dovenskab og Fattigdom, og den vil for det 

Meste qvæle det Onske at udmærke sig og arbeide sig 

op til en mere uafhængig Stilling, hvilket Onske dog 

er Oprindelsnn til al Forbedring, til al stigende Dan¬ 

nelse, til alle Cultur-Fremskridt. Selveierbonderne og 

de smaae Forpagtere i Frankrig „see aldeles ingen Ud- 

vei til at forbedre deres Stilling, finde sig derfor i deres 
• • 

Skjebne og henleve deres Liv i Noisomhed. ^ ForOie- 

blikket er det, ligesom det var for 3,000 Aar siden. Skik 

i flere af hiint Kongeriges sydlige Provindser at tærske 

Kornet ved at lade det træde af Heste og Oxer! og 

paa nogle Steder ere de nu brugelige Plove tro Åf- 

bilduinger af dem, som Virgil beskriver, Det samme 

finder altid sted i Lande, hvor de Jorder, som anven- 
• • 

des til reent agerdyrkende Oiemed ere bievne udstyk¬ 

kede i meget smaa Lodder. Det kan hænde sig, at 

man i England finder daarligt Agerbrug paa store For- 

pagtergaarde, men paa de smaa er det altid slet. Dis¬ 

ses Besiddere arbeide strengt og leve slet, og de kunde 

hverken gjore deres Arbeide eller Jorder ret frugtbrin¬ 

gende, da de mangle den Energi, Kundskab og Kapi¬ 

tal, som er nodvendig til Indførelsen af et forbedret 

Agerbrug. Det er Enhver bekjendt, at de Egne i Skot¬ 

land, hvor Eiendonime i hoi Grad ere udstykkede, for 

Exempel Kinross-shire,**"^ staae altid tilbage i deres Ager- 

Erfaring, at de Forpagtergaarde, som vare slettest dyrkede, ogsaa vare 

bortforpagtede under Værdien.” (Tour in the Nortli of England IV. 

376, og som yderligere Beviis herpaa jvf. Analysis of Statistical Account 

of Scotland, part I. 258; Havis Survey of South Wales I, 165 etc.) 

* Birkbeck's Tour in France, p. 34. ^ 

Hugo, France Pitloresque dte. Art. Correze. 

*** Poppen af Benarly-PIill paa Sydsiden af Loch-Leven frembyder 

en viid Udsigt over Kinross-shirc, og man fortæller, at Sir Walter Scott 
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brug og blive dyrkede paa en langt siettere Maade end 

i de Egne^ livor Godserne og Avlsgaardene ere af 

storre Udstrækning. Og er dette Tilfældet der, hvor 

man sjælden afviger fra Fcirstefodselsskikken, hvad maa 

da Folgen blive, hvor denne Skik ganske er ophævet 

og tvungen Deling af de mindste Eiendomme indfort 

istedetfor? 

Man kan nu vistnok sige, og det med Rette, at 

Loven om Lighed i Arv er populair i Frankrig; men 

Popularitet afgiver kun et saare upaalideligt Vidnesbyrd 

om enhversomhelst Lovs Fortjeneste, og navnlig naar 

det er en Lov, som denne. Lad os antage, at en 

Mand, som har fem Born, eier 5000, 500 eller 50 acres 

Jord, da ville fire af disse fem ansee Eiendommens lige 

Deling mellem sig for at stemme langt mere med deres 

Fordeel, end om den gik til den ældste Broder, og de 

selv saaledes bleve efterladte uden nogen, eller i alt 

Fald kun en ringe Forsorgelse. De tage alene Hensyn 

til egen oieblikkelig Fordeel og sporge ikke om, llge- 

saalidt som de bekymre sig om, hvilken Indflydelse en 

saadan Fordeling af Arvegodset vilde have paa deres 

fremtidige Velfærd eller det Almenes Udvikling og 

Velvære. Men dette Sidste er netop den Sag, hvis 

Fremme udelukkende burde fængsle en Lovgivers Op¬ 

mærksomhed, og det er hans uafviselige Pligt at forkaste 

eller modsætte sig enhver Plan, der viser sig uforenelig 

dermed. 

skal have staaelpaa denne lloi og ved at betragte Kinross-shires flade Egn 

og sammenligne den med Egnen paa den modsatte Side, have bemærket, 

^’hvor besynderligt det var, at der paa Nordsiden syntes at være gjort 

saa lidet, skjondt der findes saa mange Eiere, medens Egnen paa Syd¬ 

siden kun havde en eneste Familie (the Adams of Blairadam) i tre Ge¬ 

nerationer at takke for sit gode Udseende,” (Lockharts Life of Snott 

c. 50). 
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Dersom Loven om Lighed i Arv kun angik de 

store Godser^ vilde den være mindre skadelig. Men 

den kan ikke med noget Skin af Conseqvents blive 

saaledes indskrænket. Det samme Princip, det samme 

saakaldte billige Hensyn^ ifolge hvilket 5000 acres Jord 

blive tvungent lige deelt mellem fem Born, maa nod- 

vendigviis underkaste 50 ja endog 5 acres den samme 

Regel. Systemet har i Virkeligheden ingen naturlig 

eller nødvendig Grændse, med mindre det skulde være 

den engang indtrædende Umulighed af yderligere Deling"^. 

Vi tilstaae alligevel, at det her Fremsatte mere er 

sandsynlige Antagelser end beviste Kjendsgjerninger, 

at det ikke saa meget er en Fremstilling af foreliggende 

Resultater, som en Fremstilling af hvad disse fornuftig- 

viis maa antages at blive. Men i dette Tilfælde stemme 

den practiske Erfarings Resultater overøens med Theo- 

riens Slutningeiy, og Eiendoms Udstykning i Frankrig, 

Agerbrugets Tilstand og Befolkningens Vilkaar svare i 

alle Henseender til de foregaaende Sætninger og Slut¬ 

ninger. 

De officielle Beretninger, der ere udgivne paa 

Regjeringens Foranstaltning, forsyne os med et paa- 

lideligt Kjendskab til Eiendoms Udstykping i Frankrig, 

og til sammes stigende Tilvæxt. I 1815 for Exempel, 

hvilede Landskatten eller contribution fonciére paa 

10,083,751 forskjellige Eiendomme, hvorimod den i 

1835 lignedes paa 10,893,528 og i 1842 paa 11,511,841 

Eiendomme, saa at der altsaa i L5bet af de 27 Aar, 

* I (isterrifj haves en Forordning med den Bestemmelse, at al 

Jordegods, som i Udstrækning ikke overstiger 110 Metzen (omtrent 66 

acresskal forblive udeelt. Men en saadan Begrændsning findes ikke i 

Frankrig, og, hvor velgjorende den endog vilde være, kuldkaster 

den dog ganske det Princip, hvorpaa Loven om tvungen Deling 

hviler. 
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der endte med 1842, var en Forogelse af ikke færre 

end 1,428,090 Eiendomme, saavel store som smaae. 

Dette, troe vi, er meer end det dobbelte Antal af de 

særskilte Eiendomme, som for nærværende Tid findes 

i Stor-Britanien. 

Det er imidlertid billigt at lægge Mærke til, at 

disse Beretninger indbefatte saavel alle Eiendomme, 

som bestaae i Bygninger, og som særskilt ere beskattede 

til contribution fonciérej som dem, der bestaae i Jorde¬ 

gods og Forøgelsen af hine forklarer da for en Deel 

Totalforogelsen af Eiendomme, hvilken desforuden ogsaa 

tildeels maa forklares ved Deling af Fælleder og Ager¬ 

brugets Udvidelse til Heder, 6de Strækninger o. s. v. 

siden 1815. Men disse Omstændigheder, hvorvel deres 

Indflydelse ikke bor oversees, have dog bidraget langt 

mindre til at forøge Antallet af Eiendomme, end man 

skulde have formodet. En stor Deel af de Bygninger, 

der ere opforte siden 1814, tindes nemlig enten paa 

Eiendomme, som i Mellemtiden ere bievne udstykkede 

eller ere opforte istedenfor Bygninger, som ere bievne 

forfaldne og ubrugelige; medens de fleste, som ere bievne 

opforte paa udstykkede Eiendomme, bleve gjorte nod- 

vendige ved Udstykningen, saa at altsaa forholcfsviis 

kun faa af de Bygninger, der ere bievne opforte, have 

foraarsaget en yderligere Deling af Eiendomme. Det 

er vanskeligt at afgjore, hvor stort et Antal nye Eien¬ 

domme der er opstaaet ved Deling af Fælleder og ved 

6de Strækningers Opdyrkelse; dog er det ikke be¬ 

tydeligt; thi da Fælleder for St6rstedelen blive deelte 

mellem Eierne af de tilgrændsende Jorder, har deres 

Deling bidraget langt mere til at forøge de tilst6dende 

Eiendommes Størrelse og Værdi, end de Nyopkomnes 

Antal; det samme har ogsaa været Tilfældet med Ager¬ 

brugets Udvidelse til 6de Strækninger. Der er paa 

4 
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Grund af disses Opdyrkelse skeet betydelig Tilvæxt i 

forskjellige Eiendomme paa forskjellige Steder i Frankrig; 

men det er kun sjælden indtruffetj at saadanne ode 

Jorder paa eengang ere bievne forvandlede til nye 

Eiendomme. 

I det Hele taget troe vi paa uomstodelige Grunde 

at kunne gjore den Slutning, at fuldt 1,200,000 eller 

utvivlsomt flere end 1,000,000 af de 1,428,000 nye Eien¬ 

domme, der ere opstaaede i Frankrig siden 1815, skyldes 

den fortsatte Udstykning af Jorder, der alt tidligere 

havdes i Besiddelse for Landbrug. 

Det er fremdeles nodvendigt at lægge Mærke til, 

at Antallet af Eiendommene i de ovennævnte Beret¬ 

ninger langtfra er identisk med Antallet af Eiere, idet 

en stor Deel af disse besidde Eiendomme i forskjellige 

Arrondissementer, der ere beskattede efter Landskatten 

i hvert især. I saa hoi en Grad er dette Tilfældet, at 

de bedste Autoriteter synes at være enige i, at Total¬ 

antallet af alle Slags Eiere maa anslaaes til mellem 

5,000,000 og 5,500,000, og at ikke færre end mellem 

4,000,000 og 4,500,000 af disse ere Jordeiere! Naar vi 

derfor anslaae disses Antal til 4,250,000, og deres Fa¬ 

milier til i Gjennemsnit 5 Personer hver, ville vi finde, 

at 11,550,000 eller næsten g af hele Befolkningen i 

Frankrig i 1846, da*^ den belcib sig til 35,400,486, hen¬ 

horer til Jordeiernes Klasse! Og naar vi hertil fole de 

talrige Forpagter-Familier og de Arbeideres, der finde 

Erhverv i de forskjellige Grene af Landhuusholdningen, 

da vil man see, at den agerdyrkende Befolknings Over¬ 

vægt er umaadelig stor. I intet andet Europæisk Land 

findes der en saadan Masse Eiere, og med Undtagelse 

af Irland eUer de Lande, hvor Agerbruget er den eneste 

Erhvervskilde, gives der intet Land^ hvor en saa over- 
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veiende Deel af Befolkningen umiddelbart er afhængig 

af Jordbunden. 

Den yderlige Grad^ hvortil Jo'rdernes Udstykning i 

Frankrig er fort, bliver, hvis saadant er muligt, endnu 

tydeligere paaviist af Beretningerne om den de for- 

skjellige Eiendomme paalignede Skat. Contrihution 

fonciere udgjor, uagtet der finder stor Ulighed Sted 

med dens Paalæg, i Gjennemsnit omtrent en femte eller 

sjette Part af Landets Indtægter, og de officielle Be¬ 

retninger vise, at den i Aarene 1835 og 1842 var ansat, 

som folger: 

Eiendomme, beskattede med 1835. 1842. 
mindre end 5 fr. om Aaret . 5,205,411. 5,440,580. 

fra 5 fr. til 10 fr. . . . 1,751,994. 1,818,474. 

— 10 - 20 - . . . . 1,514,251. 1,614,897. 

20 - 30 739,206. 791,711. 

— 30 - — 50 - . 684,165. 744,911. 

— 50 - 100 - . . . . 553,230. 607,956. 

100 - — 500 - ... . '398,714. 440,104. 

500 - 1000 - . . . . 33,196. 36,862. 

— 1000 fr. og derover . . 13,361. 16,346. 

10,893,528. 11,511,841. 

Der fremgaaer af denne Tabel, at næsten det halve 

Antal Eiendomme i Franlmg ere beskattede med mindre 

end 5 fr. om Aaret, saa at, naar vi beregne Skatten til 

Part og ikke til ^ eller ^ Part af Indtægten, folger 

deraf, at omtrent det halve Antal Eiendomme i Frankrig 

ikke er mere værd, end 50 fr. eller 40 sh. = 18 Rbdlr. 

om Aaret. Og da nu saadanne Eiendomme, som bestaae 

i Bygninger og som særskilt blive beskattede, sædvanligt 
overstige dette Belob, bliver den nodvendige Folge, at 

et overveiende Antal af disse sraaae Eiendomme bestaae 

i ganske smaa Stykker Jord med eller uden Bolig. Det 
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viser sig fremdeles, at ikke færre end 11,018,532 af 

Frankrigs samtlige Eiendomme i 1842, der udgjorde 

11,511,841, vare beskattede med mindre end 100 fr. om 

Aaret, hvoraf folger, naar vi som ovenfor beregne 

Skatten kun til Part af Indtægten, at af hver 11 ^ 

Eiendomme ere 11 mindre værd, end 40 L. Strl. om 

Aaret. Endelig viser det sig deraf, at ikkun 53,208 

Eiendomme i Frankrig ere beskattede med mere end 

500 fr., eller hvis Værdi er storre, end 200 L. Strl. om 

Aaret! 

Disse Beretninger ere afgjorende med Hensyn til 

Eiendoms yderlige Udstykning i Frankrig, og de, som 

meest forsvare den bestaaende Arvelov, og som mindst 

ere tilboielige til at overdrive dens Indflydelse paa at 

udstykke Landet i ubetydelige Parceller, have dog 

godtgjort, at den har havt ovennævnte Virkninger. 

Blandt dem, vi her sigte til, ere MM. Sismondi og Rossi 

de dygtigste og sagkyndigste. “Med hver Dag”, siger 

hiin, “skeer der fornyet Udstykning ide store Godser”*. 

Og denne giver i det andet Oplag af sin “Cours 

d’Economie Politique” af 1843 folgende detaillerede 

Beretning om den Udstrækning, som Udstykningen havde 

naaet: “Vi kunne, uden at behove at frygte for at falde 

i stor Vildfarelse, henfore vore Jordeiere til tre Classer: 

1. De smaa Jordeieiæ, hvoraf der findes henved 

3,500,000, besidde Halvdelen af Landets producerende 

Jordbund eller i Gjennemsnit omtrent 6 Hectares eller 

14,827 (næsten 15) acres hver (nærved 11 Tdr. Land). 

2. De middelstore Jordeiere, hvoraf der findes 

henved 350,000, besidde halv saa meget Jord, som de 

smaae Jordeiere, omtrent 4 Part af Kongeriget eller i 

Gjennemsnit 30 Hectares eller 74,154 Acres hver. 

* Économie Politique. I. 174. ed. 1827. 
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3. De store Jordeierej benved 90,000^ besidde 

Eestenj ^ Part af Landet eller i Gjennemsnit 120 Hect- 

ares eller 296^ Acres hver.” * 

Saaledes ere Jorderne efter Mr. Rossi fordeelte i 

Frankrig. Han bekræfter endvidere {ubi supra) at der 

ikke mere findes store eller middelstore Eiendomme, ni 

grande ni moyenne propriété. Men dette er dog en 

Overdrivelse. At de 16,346 Eiendomme, som svare 

over 1000 fr. i Skat, ere mange meget udstrakte og 

værdifulde, omendskjondt de, naar de sammenlignes med 

det uhyre Antal smaae og middelstore Eiendomme og 

den Masse Jord, som disse indtage, kun ere saa faa og 

af saa ringe Udsti^ækning, at de uden Skade kunde 

lades ude af Agt ved de fleste Undersogelser, som 

angaae Landet i Almindelighed. 

Mr. Lullin de Chateauvieux, en sagkyndig Skribent 

over Landhuusholdning og Statistik, har givet folgende 

Beretning om Landeiendommenes Fordeling i Franla*ig 

Fordeling af landeiendom, som tilhorer Enkeltmand 

De forskjclligo Slags 
Eiendomme. 

Uiuimnm 
af 

Landskat 
1 

Antal af 
Eiere. 

Eiendommenes 
Gjcnnemsnlts- 

Sldrrelse. 

Samlet 
Sldrrelse. 

TOTALSDU. 

Francs. Uectar. Acres. Acres. Acres. 

( 1,000 8,000 555 877,256 7,018,048 
Store 1 500 15,000 180 444,806 6,672,090 

142,819,930 Eiendomme \ 500 67,000 84 207,576 15;907,552 

[ 200 110,000 56 158,584 15,222,240 i 
Middelstore f 125 220,000 35 86,490 19,027,800 

|S5,633,880 
Eiendomme 1 50 480,000 14 34,596 16,606,080 

Smaa I 25 11,105,767 
|5d,171,200 

Eiendomme 1 0,05 3,900,000 5,65 9,018 24,067,455 

1 4,800,001 113,627,010 

* Vol. II. p. 70. Vi have gjort Hectares i Acres. 
** Vi iiave gjort Hectares i Acres i Tabellens tre sidste Rubrikker; 

og dette er den eneste Forandring vi have gjort deri. 
*** Iler indbefattes ikke de Jorder, sorn optages af Skove o. s. v., 

og som tilhore Staten, el heller de, som optages af Landeveie, Floder, 

Fælleder o. s. v. 
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Denne Beretning, som tilhorer en meget tidligere 

Tid, end M. Bossis, afviger kun lidt fra hans. M. de 

Chateauvieux- *henforer under Rubrikken “store Eien- 

domme” 110,000, hvis Gjennemsnits-Storrelse kun udgjor 

138^ Acres! Intet kan tydeligere end denne Classi- 

fication vise, hvor forskjellig Betydning der lægges 

i Tillægsordet “stor”, eftersom det anvendes paa 

Eiendomme i Frankrig eller England. Her kunde Ingen 

falde paa, at kalde et Gods paa mindre end 2,500 eller 

3,000 Acres en “stor Eiendom”, hvorimod en middelstor 

Avlsgaard i Frankrig paa I38 Acres gaaer under dette 

Navn, og en paa 34 eller 35 Acres kaldes en middelstor 

Eiendom^, 

Vi vilde imidlertid feile meget, hvis vi antoge, at 

Landets Udstykning tydeligt var fremstillet ved det 

Antal Eiendomme, som særskilt ansættes til Land- 

* I Betragtning af hvor vidt man har drevet Eiendommenes Ud¬ 

stykning i Frankrig, vilde man med fornuftig Grund kunde antage, at 

de for det Meste vilde blive drevne af Bierne selv, og at der forholds-- 

viis kun vilde være faa Forpagtere. Saaledes forholder det sig dog i 

Virkeligheden ikke. Den Skik at udstykke Jorder er saa almindelig, og 

Eftersporgselen efter Smaalodder saa overordentlig stor, at Bierne af 

70, 80 til 100 og 200 Acres og derover udstykke Storstedclen af samme 

i middelstore og smaa Gaarde, som bortforpagtes til den hoieste Dyder. 

*Istedetfor at bortforpagte sin Avlsgaard til en enkelt Forpagter’^ siger 

Sismondi, finder den store Jordeier det nutildags for at stemme langt mere 

med sin Fordeel, at dele sin Eiendom mellem en stor Deel af sine Nabo- 

bonder.^* (Economie Politique, I, 237). Derfor finder man en stor 

Mængde Forpagtere i Frankrig, og den Maade, bvorpaa de for det Meste 

besidde deres Jorder, er en uoverstigelig Hindring for dem til at for¬ 

bedre deres Driftsbrug. At det forholder sig saaledes, er tydeligt af 

hvadM.de Chateauvieux beretter os, nemlig at ikke færre end 14,500,000 

Hectares (35,831,573 Acres) ere bortforpaglede for Halvdelen af Avlen 

(méfayers). Métayer-Sysiemel er udelukkende det herskende i de Egne, 

hvor der ere de fleste Forpagtere. (Jvfr. Patria, ou France Ancienne et 

Moderne.) 
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skatten; thi det maa erindreSj at disse Eiendomme ikke 

altidj maaskee ikke engang almindeligt^ ere samlede 

eller forenede. Særdeles mange Eiere have deres Jorder 

beliggende i flere end eet Arrondissement; og Udstyk¬ 

ningen afEiendomme, som ere beliggende i de samme Can- 

toner og unde.r samme Communer, er ofte yderst talrig 

i Lodder og forviklet. En Eiendom for Exempel^ der er 

bleven deelt mellem to eller tre Arvinger^ bestaaer ikke 

efter Delingen af kun to eller tre afsluttede Lodder, 

men er efter den storste Eimelighed udstykket i sex, 

otte eller et Dusin saadanne. Det har sin Grund i, at 

Samarvinger, hvor Jorden er af forskjellig Godhed og 

bliver dyrket i forskjellige Oiemed, gjdre sig det magt- 

paaliggende, at erholde noget af hver Slags: at faae 

Uge megen fed Jord, Engjord, Skovland, Jord til Viin- 

avl o. s. V. Den Yderlighed, hvortil denne Slags Ud¬ 

stykning undertiden bliver bragt, vilde flndes at være 

ganske utrolig, naar man ikke kunde paaberaabe sig 

den gyldigste Authoritet. Der fremgaaer til Exempel 

af Taxtregisteret (Cadastre), at Argenteuil’s Commune 

i Departementet Seine og Oise, der indeholder 1,550 

Hectares (3,830^ Acres) er udstykket i det uhyre Antal 

af 36,883 særskilte Parceller! Dette vil kunne tjene til 

at forklare, hvad M. de Toqueville kalder “at knuse 

Landet til Democratiets pulvis subtilissimus'\ 

Det er saaledes tydeligt, at den tvungne Delings- 

Lov har paatvunget Frankrig et System som lig¬ 

ner run-dale og run-rig Systemerne i England og 

Skotland, og fælleds Forpagtningssystemet i Irland. 

Ifdlge disse Systemer blive de Jorder, som hore til en 

* Til Oplysning om dette System tjener Artiklen Argyle i det 

geograpliiske Lexicon af Forfatteren til dette Skrift. 
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Avlsgaard fordeelte saa lige som muligt, saavel med 

Hensyn til Qvalitet som Qvantitet, imellem en Deel 

Forpagtere, som undertiden dyrke deres Lodder sær¬ 

skilt, undertiden i Fælledskab, eller deels paa een, deels 

paa en anden Maade. Men paa Grund af denne For¬ 

deling af Jorderne i saa mange adskilte Parceller, idet 

hver Forpagter liar en Portion af de forskjællige Varie¬ 

teter af Jordsmon, som tilhore Forpagtergaarden, og 

tillige paa Grund af Afdelingernes Antal, saa ruttes der 

meget baade med Jord og Arbeidskraft, og det bliver 

saa godt som umuligt enten at bringe Jorderne til at 

forrente sig godt eller at indfore Forbedringer. Derfor 

har Afskaffelsen af rw/e-da^e-Systemet her i Landet altid 

været anseet for nodvendig, som et indledende Skridt 

til at kunne indfére et frugtbringende Agerbrug, og, 

naar undtages nogle Districter i Hoilandene, er det nu 

ganske afskaffet i Stor-Britanien; og der ere ogsaa an¬ 

vendte kraftige Forholdsregler for at bevirke dets Ophor 

i Ldand. Franlmg kan derimod ikke undgaae dets 

odelæggende Indflydelse. Systemet er arvbundet til 

Frankrig ved en Grundlov, og om der endog kunde 

gjores noget til at formilde dets Virkninger ved at lette 

og opmuntre til de adsplittede Stykkers Gjenforening, 

er det dog ikke rimeligt at antage, at dets odelæggende 

Folger ville ophore, forinden Kilden dertil er udtorret*. 

Det er i Sandhed ikke lidt besynderligt, at en 

Lov, som foranlediger saadanne Resultater, kunde blive 

populair hos et saa intelligent Folk som det Franske. 

Dette er imidlertid Tilfældet, Lovens Princip er i 

Folkets Hjærter, og til saadan Yderlighed er det gaaet, 

at der kun gives faa Mænd, som benytte sig af den 

* Læseren henvises til en Afhandling af Mourier, de TAgricuIture 

en France, 1. p. 173—183, hvori de sorgelige Folger af den fortsatte 

Udstykning af de samme Eiendomme er trælfende belyst. 

8 
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ringe Magt, man har givet dem^ men dele deres Eien- 

domme lige mellem deres Arvinger. “Ligheden”, siger 

M. Rossi, “er saavel paa Grund af den demokratiske 

Aand som af Retfærdighedsfolelse, trængt ind i vore 

Sæder, saa at der kun findes faa Forældre, som driste 

sig til at berige eet af deres Born paa de andres Be¬ 

kostning. Man tænke hvad man vil om denne almin- 

delige Tilboielighed, saa er og bliver den dog en 

Kjendsgjerning” 

Vi ere imidlertid overtydede om, at denne Lovs 

Popularitet mere maa tilskrives dens formodede Ind¬ 

flydelse fra et politisk Synspunct, end fordi den værner 

om de yngre Borns Rettigheder og Interesser. Den er 

bleven og bliver endnu betragtet som en vigtig Stotte 

for de revolutionaire Indretninger. Ethvert Forslag, 

der gaaer ud paa at forstorre den ældste Sons Arvepart, 

ja endog paa at foroge Testators Magt over sin Eien- 
• » 

dom, er i det Franske Folks Oine beslægtet med Ideerne 

om feudal Magt, og bliver betragtet som Forloberen for 

en Række Bestræbelser, ved hvilke Aristocratiet efter- 

haanden haaber at gjenvinde dets Rigdomme og Privi¬ 

legier. Tiden alene formaaer at ^ærne disse Fordomme, 

og der er Sandsynlighed for, at der, længe forinden de 

ganske ere bievne udryddede og den nærværende Lovs 

fordærvelige Indflydelse fuldstændigt afsldret, vil være 

indtraadt en saa stor Forandring i Folkets Sæder og 

Meninger, og i Maaden at dyrke Jorden paa, at det 

vil blive yderst vanskeligt, om ikke umuligt, at vende 

tilbage til en bedre Tingenes Orden. 

Blandt andre indbildte Fortjenester, som tillægges 

denne Lov, har man anfort, at den tilveiebringer Fred 

i Familierne, at Bdrnene, naar “den Forstefodtes hov- 

* Economie Politique. II. 82. 
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modige Fortrin”"^ ophæves^ betragte binanden som 

Brodre, og nære den varmeste Hengivenhed for deres 

Forældre. Men vi ere vel forsikkrede om^ og vilde i 

Sandhed have kunnet forudsige, at den netop i denne 

Henseende har en ganske modsat Virkning. Lad os 

antage^ at en Mand har tre, fire eller fem Born, og at 

de to eller tre ældste, efter tidligt at have forladt deres 

Faders Huus, ere komne godt i Vei og have erhvervet 

sig betydelig Formue eller ægtet Qvinder, som have 

arvet en betydelig Formue, kan der da tænkes noget 

mere urimeligt end en Anordning, der forbyder Faderen 

at tage disse Omstændigheder i Betragtning? der for¬ 

mener ham at fordele sin Eiendom eftersom Familiens 

Interesse og storre eller mindre Trang maatte udkræve ? 

men som nodsager ham til at efterlade lige saa stor en 

Andeel til dem, som alt ere rige, som til dem, der ikke 

have anden Forsorgelse end den, som han forskatfer 

dem? Denne saakaldte lige Deling er dog i Virkelig¬ 

heden hoist ulige, og, uagtet den har Loven for sig, 

bliver den dog i de fleste Tilfælde, hvor saadant lader 

sig gjore, omgaaet ved allehaande Kunstgreb. Sand¬ 

heden er, at Loven om tvungen Deling gjor Born 

skinsyge paa hinanden og paa deres Fader. Den 

skjænker dem Rettigheder, som de naturligviis vil holde 

meget fast paa. Den kunde gjores magteslos, hvis det 

var Faderen tilladt at raade over sin Eiendom i levende 

Live; sætter han derfor en af sine Sonner i en Leye- 

vei eller skjænker ham en Eiendom, da kan en saadan 

Omstændighed blive en Gjenstand for Undersogelse, og 

Domstolene have i utallige Tilfælde anordnet, at en ligesaa 

stor Sum, som Bekostningen belob sig til eller Eien- 

dommen var værd, skulde lægges til det fælleds Fond, 

* Gibl)on, Decline et Fali c. 44, 

8* 
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oe: fordeles i Overeensstemmelse med Lovens Forskrifter. 

Det er let at see, hvilken vid Dor der paa denne 

Maade staaer aahen for Trætte, Bedrageri og Meened. 

Heller ikke behove vi at forundre os over at hore, at 

utallige Sager ere bievne forte for Retten paa Grund 

af foi'ineentlige Begunstigelser, og at disse have afsagt 

Domme, som vare hinanden ganske modsatte. 

Forsvarerne af nærværende Lov erklære, at den 

fortsatte Deling, som har fundet Sted siden 1815, ikke 

har retfærdiggjort dens Modstanderes Forvæntninger. 

I Sandhed, deres Forvæntninger maae dog have været 

hoist urimelige, som ikke lode sig noie med de sidste 

32 Aars Udstykning. Det er vanskeligt at begribe, 

hvorledes den kunde have gaaet for sig med stdrrc 

Hurtighed. Folket kjæmper bestandigt uden dog i 

Almindelighed at have det til Hensigt, med mere eller 

mindre Held mod Lovens Indflydelse. Den fortsatte 

Deling bliver saaledes undertiden modvirket ved at 

Samarvinger blive enige om, hvad ovenfor er omtalt, 

at sælge Eiendommen og dele den indkomne Sum 

mellem sig, og den bliver fremdeles og endnu mere 

virksomt standset ved Ægteskaber mellem mandlige 

og qvindelige Arvinger. Naar disses Eiendomme stode 

umiddelbart til hinanden, da kunne de, ved at slaacs 

sammen, faae en saadan Storrelse, som tilsteder Ind- 

fbrelsen af et forbedret Agerbrug. Naar derimod Man¬ 

dens Eiendom, hvad der ofte indtræffer, er beliggende 

i een Deel af et Canton eller en Communc og Konens 

i en anden, da medforer Ægteskabet kun ringe Fordeel 

for Agerbruget. I saadanne Tilfælde bliver ildce sjæl¬ 

den een af Eiendommene solgt, og da de lavere Classer 

vise en overordentlig Begjærlighed efter at komme i 

Besiddelse af smaae Stykker Jord, gaae de som oftest 

i hoie Priser, og kjobes lige saa almindeligt af Folk, 
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der have opsparet af deres Fortjeneste i en eller anden 

Næringsvei, som af de tilgi’ændsende Eiendommes Be¬ 

siddere. 

Den her omtalte Begjerlighed efter at komme i Besid¬ 

delse af smaa Stykker Jord er hleven bemærket af de 

Fleste^ som have havt Opmærksomheden henvendt paa 

denne Sag. “Attraa efter fast Eiendom”, siger M. de 

Toqueville, ^^finder man hos Ingen hyppigere, end hos 

den Fattige, Den mindre Jordeier, som har mindre 

Oplysning, mindre Indbildningskraft og færre Liden¬ 

skaber end den store, er i Almindelighed kun opfyldt • • 
af det Onske, at foi'storre sin Eiendom” (I. 82). Gar¬ 

nier, den sagkyndige Oversætfer af “Wealth of Nations^^ 

og en Beundrer af Tvangs-Arveloven, stadfæster, at 

der i Frankrig viser sig en ivrig Eftersporgsel efter 

smaae Stykker Jord, men kun en forholdsviis liden 

efter middelstore Gaarde. Han oplyser dette ved at 

paavise, at en Avlsgaard, som giver en aarlig Indtægt 

af 4 til 5000 francs (160 til 200 L. Strh), ikke vil, naar 

den sælges som et Hele, indbringe mere end 25 Aars 

Indtægt, hvorimod den, naar den bliver udstykket i 

mange Smaalodder, efter al Sandsynlighed vil kunde 

udbringes til 40 Aars IndtægF*", Derfor blive anseelige 

Landeiendomme sædvanligt udstykkede, naar de skulle 

stilles til Auction, og derfor kan man ogsaa gjorc den 

uforgribelige Slutning, at de smaae Eiendomme i Frankrig 

attraaes ligesom i Irland alene som et Middel til.Livs¬ 

ophold, og ikke i den Hensigt at hoste Fordeel af 

deres Dyrkning. 

M, Rossi indrommer denne Kilde til Udstyknin¬ 

gen, men han synes at mene, at Antallet af dem, 

som gjærne betale overdrevne Priser for smaa Stykker 

* Richesse des Nations, lY. 174. ed. 1822. 
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Jordj vil aftage, eftersom Skoler blive hyppigere og 

Oplysning mere udbredt"^. Vi maa beklage, at vi ikke 

kunne dele hans Forvæntninger. Paa de fleste Steder i 

Frankrig er Jord aldeles fornoden for at kunne leve. 

Agerbruget er den eneste Haandtering, som Massen af 

Befolkningen kan tage sin Tilflugt til, og deraf kan 

man forklare sig de uhyre Priser, hvori Landeiendom- 

mene staae, naar de blive udstykkede i smaa Lodder. 

Hvorledes kan Udbredelsen af elementaire Kundskaber 

hos Landbostanden forandre det saaledes Bestaaende? 

Vil den udvide Frankrigs Grændser? Vil den forskaffe 

storre Fabriker for at beskjæftige, eller Colonier til at 

optage en Deel af Befolkningen? og naar den ikke gjor 

dette, hvorledes kan den da svække den tilstedeværende 

Attraa efter usle Pletter Jord hos Befolkningen? Ir¬ 

lænderne ere uden Sammenligning mere oplyste for 

nærværende Tid, end for eet eller et halvt Aarhundrede 

siden, men have de derfor lært at frigjore sig fra deres 

Afliængighed af Jorden, og soge andre Kilder til 

Erhverv ? 

Begjærligheden efter at kjobe smaae Jordlodder, 

selv naar Kjoberen nodsages til at laane endeel af 

Kjobesummen, er uden Tvivl en Hovedgrund til at den 

storre Fleerhed af Jordeiere ere i yderst forknytte 

Omstændigheder, hvilket dog ogsaa for en Deel, om end 

ei hovedsagligen foraidediges ved de LaaUj som Ar¬ 

vinger optage for at kunne afbetale deres Medarvingers 

Arveparter. Hvad nu end Aarsagen hertil kan være, 

saa er Jordeiendom i Frankrig bogstaveligt overlæsset 

med Gjæld. Dette er i saa hoi en Grad Tilfældet, at 

en stor Fleerhed af Eierne, uagtet deres velbekjendte 

Sparsomhed, alene see sig istand til at afbetale Renten 

* Cours (l’Economic Politiquc, II. 89, 
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af de Summer j som indestaae i deres Jorder, men ere 

derimod fuldstændigt blottede for Midler til at foretage 

nogensomlielst Forbedring, ja endog til at forvinde et 

tilstedende Ulykkes-Tilfælde, foraarsaget f. Ex. ved en 

Haglbyge eller en Oversvbmmelse. I 1832 belob den 

Gjeld, hvorfor der var givet Panteret i faste Eiendomme, 

i Frankrig sig til den uhyre Sum 11,233,000,000 Francs; 

i 1840 steg den 12,544,000,000 Francs, og for nærvæ¬ 

rende Tid (1847) kan den moderat anslaaes til 

14,000,000,000 Francs. Ansat til 5 pCt. vil Renten af 

denne Capital belobe sig til 700,000,000 Francs eller 

28,000,000 L. Strh, men man paastaaer, at Rentefoden 

varierer mellem 6, 8 og 10 pCt., saa at, naar vi anslaa 

den i Gjennemsnit til 7 pCt., vil den overstige det 

uhyre Belob ni og tredive Millioner L.Strl/'^ (eller tre 

Hundrede.een og halvtredsindstyve Millioner Rigsbank¬ 

daler). 

Uet er ikke muligt at afgjore, hvormeget der af 

denne umaadelige Sum indestaaer i Jordegods og hvor¬ 

meget i Huse, Factorier o. s. v. Dog vilde vi maaskee 

ikke være langt fra Sandheden, naar vi anslog den 

aarlige Rente, som paahviler hiint, til mellem 28 og 30 

Millioner L.Strh; og naar vi hertil lægge de directe 

Skatter eller conlribution fonciére, som Jorderne skulle 

svare, vil man see, at de Byrder som paahvile Frank¬ 

rigs Jordsmon, i Sandhed ere kjæmpemæssige. En stor 

Mængde af de saakaldte Eierc ere ikke andet end 

Slaver af Creditorer; til disse og Regjeringen have de 

for det Meste at udrede Alt, hvad deres Jorder yde 

dem over det, som er fornodent til en ussel Existents. 

Og naar nu Læseren fremdeles bliver gjort opmærksom 

paa, at en stor Mængde af de smaae Eiendomme aarligt 

* Dwp»y«of/c, Etndes sur la Propriéié Territoriale p. 144; Mourier 

de rafrriculture, 1, 162. 
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bliver solgt til Fordeel for Creditorer^ vil det være 

indlysende, at den Selveierbondernes Sikkerhed, som 

man gjor saa meget Væsen af, er noget nær lige saa 

illusorisk som deres gunstige Stilling i andre Henseender. 
.• _ 

Man har, til Trods for disse Kjendsgjerninger, paa- 

staaet, at der i Frankrig siden Revolutionen har fundet 

en stor Forogelse Sted i Productionen, og at Ager¬ 

bruget har gjort meget betydelige Fremskridt. Ihvorvel 

vi ere villige til at indromme, at dette for en Deel har 

sin Rigtighed, saa benægte vi dog, at det i nogen 

Maade skulde være uforeneligt med, eller være i Stand 

til at omstode de Resultater, hvortil vi ere komne i det 

ForegaaendeJ Forbedringen i det Franske Agerbrug 

siden 1789 har ikke været enFolge af Loven om Lighed 

i Arv, men har tvertimod indfundet sig trods dens 

Indflydelse. I enhver anden Henseende, kun ikke ved 

at frembringe denne Lov, var Revolutionen overordent¬ 

lig fordeelagtig 'for Agerbruget. Den fratog Adelen 

deres herskabelige Rettigheder, gjengav den indenlandske 

Handel og Industri Friheden og afskaffede Tiende, 

cormesy gabelle og andre partiske og trykkende Af¬ 

gifter, som undertrykte Landmandens Energi. Og oven 

i Kjobet kom en meget stor Deel af Kirkens og de 

privilegerede dassers Eiendom i Hænderne paa Land¬ 

mændene til yderlig lave, næsten nominelle Priser; de 

mindre Eiere bleve forvandlede til Godsherrer, de smaa 

Eiendomme voxede i Omfang, og friske Kræfter bleve 

satte iBevægelsc i alle Grene af Landhuusholdningen. Men 

Tvangsarveloven har i en betydelig Grad opvejet disse over¬ 

ordentlige Fordele, idet den indfbrtc store Ulemper, som 

tidligere havde været ukjendte. Rigtignok er Jordens 

Dyrker for nærværende Tid i Besiddelse af de samme 

Rettigheder og Friheder, som de andre Classer, og ikke 

mére udsat for ustraffet at blive traadt under Fodder, 
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men han er til samme Tid underkastet saadanne Lov¬ 

bestemmelser, som modarbeide hans Stræbsomhed og 

forarme ham tilligemed hele den Classe, som han til¬ 

horer. Det er ham nægtet at disj^onere over sin Eien- 

dom i Overeensstemmelse med sine Onsher eller Families 

Tarv, og Visheden af, at hans Jorder i en ikke fjærn 

Tid ville blive udstykkede og ruinerede (i de fleste 

Tilfælde ere disse Ord eensbetydende i Praxis) er 

altid tilstede for at lamme hans Bestræbelser og gjore 

ham slov for Fremtiden. 

Det er unodvendigt at gjentage, hvad der alt herom 

er blevet anfort. Det er tilstrækkeligt at bemærke, at 

Afskaffelsen af de feudale Privilegier og partiske Byrder, 

som existerede for Revolutionen, Ligheden i Rettigheder 

som den tildelte alle Classcr, de Forbedringer, som 

opkom saavel i Constructioncn af Agerbrugets Red¬ 

skaber som i Agerbruget og sammes Videnskab, Ud 

videlsen afStæder og Indfbrelsen af nye og forbedrede 

Befordringsmidler, vilde have foraarsaget overordentlig 

Fremgang i alle Grene af Landhuusholdningeii, naar 

ikke et mægtigt modstræbende Princip var hindrende 

traadt i Veien. Vist er det, at denne overordentlige 

Fremgang ikke har fundet Sted. Opdyrkningen har 

tilvisse meget tiltaget, men dens Tiltagen kan ligesaavel 

ledsages af en Forværring som af en Forbedring i 

Agerbruget, og vi frygte for, at hiin snarere end denne 

almindeligt har viist sig i Frankrig. Den storste Deel 

af Landskabs-Haver-®, Vildtbaner og andre af de gamle 

Familiers og Landadelens Hovedgaardo og umiddelbare Be¬ 

siddelser ere bievne udstykkede og bearbeidede af Ploven, 

og Omfanget af Græsgange og England som ogsaa af 

Landskabshave forekommer' mig at være et passende Dansk 

Ord for det Engelske Park. R* 
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Greaturhold er blevet meget formindsket. Disse Om¬ 

stændigheder i Forbindelse med Opdyrkningen af Fæl¬ 

leder og 6de Strækninger gjore det tilstrækkelig for- 

staaeligt, at man har bragt det til en foroget Avl af 

Korn og Kartofler, uden man behover at gjore stort 

Væsen af Agerdyrkningens Forbedring. Kaar undtages 

nogle faa særegne Productioner, som Silkeavl, Viinavl 

og Havedyrkning, hvorpaa man med Fordeel kan an¬ 

vende en Driftsmaade i det smaa, har der kun været 

indfort liden eller ingen Forbedring i det Franske 

Jordbrug. I flere Henseender har det endog forværret 

sig, navnlig i Mængden og Godheden af Creaturbesæt- 

niiigen. Arv-Ligheds Loven har været mægtig nok til 

at tilintetgjore alle, eller den storste Deel af de Fordele, 

som Agerdyrkningen erholdt ved Kevolutionen-og ved 

andre Industriens Fremskridt i nærværende Aarhundrede. 

Hvo kan afgjore, om dens Virksomhed har været storst 

i dens Egenskab af antiaristokratisk eller antiagricul- 

tm'al Maskine? 

Vi tilfoie nogle Beretninger, som for storste Delen 

cre laante fra practiske Authoriteter, for at belyse denne 

Lovs Indflydelse paa Agerbruget. Blandt de Engelske 

Landmænd, som have besogt Frankrig siden 1815, var 

den afdode Mr. Birckbeck fra Wanborough en af de 

mest indsigtsfulde; han beretter folgende angaaende 

Lovens Virkning. “Befolkningen i hiint Land’' (Frankrig) 

siger han, “synes at være stillet paa en saadan Fod, at 

Byernes Underhold afhænger af Landet, som umiddel¬ 

bart omgiver den. Jordbrugeime, tagne hver for sig, 

liave ikke meget tilovers; thi, da deres Drift er en 

Slags Havedyrkning, udkræver den stor Landbefolkning, 

og forskaffer kun et forholdsviis ringe Overskud i Pro- 

ductionen, . Paa denne Maade opstaaer der en talrig 

men fattig Landbostand ... Brugeren modtager Beta- 
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liiigen for Overskudet af sin Avl i Skillinger (sous) og 

han udgiver atter kun Skillinger. Det gaaer med Han¬ 

delsmanden som med Landmanden: de leve fra Haanden 

og i Munden, og saaledes kunne 50,000 Mennesker boe 

i et District, i hvis Midte findes en By med 10,000 

Indvaanere, og tiltuske sig disses Konstflids- og Fabrik- 

arbeider mod Landets Overskud. Fattige fra Slægt til 

Slægt og bestandig fattigere, eftersom de tiltage i 

Mængde, paa Landet, paa Grund af Jordernes Deling 

og Underdeling, i Byerne paa Grund af Handels- og 

Næringsveienes Deling og Underdeling, vil de, istedetfor 

at gjore Fremskridt fra Livets Fornbdenheder til dets 

Behageligheder, og derpaa til dets forædlede Nydelse, 

noget, man almindeligt finder i England, snarere gaae 

tilbage. Der findes intet Fremskridt i det Franske 

Samfiuid, ingen Forbedring eller blot Haabet derom’' 

Paa et andet Sted siger han: “Jeg har ret godt be¬ 

mærket de beklagelige Folger, som. de smaae Eien- 

dommes Deling og Underdeling har foraarsaget i et 

Land, som Frankrig, der allerede er saa udstykket. 

Jeg vil ikke spilde Eders Tid ved at angive mine 

Midler til paa den bedste Maade at kunne frigjore sig 

for dem. En Lov, som var lige det modsatte af denne 

afskyelige Arvelov, vilde raaaskee være den storstc 

Velgjerning, som en viis Lovgiver kunde yde Frankrig” 

Mr. J. P. Corbett, som besogte Frankrig omtrent 10 

Aar senere end Mr. Birkbeck, udlader sig om samme 

Lov paa folgende Maade: 

“Jeg horer allevegne her i Normandiet Folk be¬ 

klage sig overordentlig over denne revolutionære Lovs 

Folger. De sige, at den har odelagt 1000 og atter 

1000 Familier, som havde opholdt sig paa samme Sted 

* Tour in France, 4th cd. p. 35. 

** Ubi sttpra, Appendix p. 19. 
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i Aarhimdreder; at den daglig foreger disses Antal; at 

den for en stor Deel liar forandret Avlsgaardene; at 

Jorderne blive siettere dyrkede, at den har foraarsaget 
• » 

stor Ødelæggelse i Granskovene, og der findes dem, 

som ikke tage i Betænkning at erklære, at det Franske 

Folk vil synke uinaadelig dybt, hvis Loven i denne 

Henseende ikke nndergaacr en Forandring. 

^^Det vil lettelig indsees, at denne Udstyknings-Lov 
• • 

naturligt vil lede til Ødelæggelse og Forfald. Det cr 

ikke naturligt at vænte, at Eieren af en Avlsgaard for 

Exempel, vilde nære den samme Folelsc for den, eller 

fole sig opfordret til at anvende samme Ømhu paa den, 

naar han havde tilforhandlet sig den af en Fremmed, 

som naar han var fodt og opdragen paa den, og hans 

Fader havde dyrket den, og han havde arvet den i sin 

Faders Navn. Heller ikke vil man med storre Eime- 

lighed kunne vænte, at Faderen i levende Live skulde 

drage samme Ømsorg for den Gaard, der netop imod 
• ♦ 

hans Ønske skal sælges eller smaat udstykkes, som for 

den, han kan overdrage til sin Son, naar han doer. 

Dersom han skal opfore et Vaaningshuus vil han neppc 

anvende saa megen Ømhu derpaa eller bygge det saa 

solid; Avlsgaarden bliver neppe saa godt indhegnet 

eller saa meget forskjonnet; han vil ikke anvende saa 

store Bekostninger paa at plante ziirlige og varige 

levende Hegn om sine Marker, eller Træer til Boligens 

fremtidige Prydelse, naar han betænker, at alle disse 

Tegn paa Velstand, Hyggelighed og Smag inden kort 

Tid vil komme i Hænderne paa Folk, som han ikke 

engang kjender, ,©g for hvilke han folgelig ikke kan 

nære synderlig Interesse. Paa Grund heraf, fortæller 

man, har en forbausendc Forandring indfundet sig i 

Provindsen Normandiet siden Revolutionens Udbrud. 

Avlsgaardene her ere, som man forsikkrer mig, meget 
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langt fra at være i samme gode Stand, som tidligere, 

og dog ere de endnu de smukkeste og bedst dyrkede 

i Frankrig. Folket sætter ikke længer nogen Ære i at 

dyrke og forskjonne sine Jorder paa bedste Maade. I Alt, 

livad der angaaer Avlsgaarde, Avlsbygninger eller For¬ 

pagteres og Brugeres Drift, sees nu mindre paa et 

smukt og anstændigt Ydre. 

“Man har forsikkret mig, at forskj ellige Medlemmer 

af mange Jordeieres Familier have sluttet en indbyrdes 

Overeenskomst om at handle i Overeensstemmelse med 

den ældre Skik, for derved at forebygge, at deres 

Eiendomme udstykkes og deres Familier gaae til Grunde. 

Dette kan vel nu og da lade sig gjore, dog i Alminde¬ 

lighed ikke, og det er indlysende, at Landet, saafremt 

nærværende Lov vedbliver at bestaae, vil blive udpar¬ 

celleret i usle Smaa-Lodder, at en Forpagterbolig vil 

blive et sjældent Syn, og at et Træ, som fortjener at 

benævnes Gavntræ, næppe vil blive seet under en heel 

Dags Ridt”=^. 

De mest anseete franske Landoeconomers Beret¬ 

ninger om Virkningerne af Arv-Ligheds Loven ere 

aldeles lignende. “Jeg har”, siger M. Bosc, .“navnlig i 

det forrige Lothringen seet en stor Mængde Marker, 

som kun havde een mélre^"'^ i Breden og to i Længden, 

og af den dobbelte Stdrrelse træffer man meget almin¬ 

deligt, fordi Samarvinger altid ville have Stykkerne 

deelte, om samme endog ere nok saa smaae^* * ***"^. 

M. Rainneville, en af de mest practiske Land- 

oeconomer i det nordlige Frankrig, skildrer i en Af¬ 

handling af 1834, de smaa Jordeieres hjælpelose Tilstand, 

* Ride of eight Miles in France p. 169. 

Omtrent 3 Fod. 

*** Dictionnaire d’Agriculture, art. Subdivision des tørres tome 

XIV. 
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Og den Odslen med Arbeide^ som Udstykningen for- 

aarsager^ og slutter paa folgende Maade: “Saa mang¬ 

foldige (her vil ikke de^ som have erhvervet sig rigtigt 

Kjendskab om vore Landbo Tilstande, modsige os), ere 

de Ulemper, som ledsage denne Udstykning, hvis sor- 

gelige Indflydelse odelægger vort Lands Jorder med 

en foruroligende Hurtighed”. 

Hertugen af Kochefoucault Liancourt, lige navn¬ 

kundig for sine Dyder og sine Ulykker, gav i en 

Alemoire, affattet i Aaret 1814, en Beretning om Ud¬ 

stykningen af Godset Liancourt, som indtil Revolutionen 

var et af de bedst dyrkede i Frankrig. “En stor Deel 

af Canton Liancourt, hvor jeg boer (siger han) har et 

Slags Driftbrug, som er endnu mindre end den saakaldte 

lille Drift (petite culture). Der findes smaa Eiendomme, 

der ere paa samme Maade udstykkede som de, der 

bestaae af lutter Dale og Bakker; det er vanskeligt at 

træffe paa Eiendomme paa een arpens Land, og mange 

have ikke storre Udstrækning end tolv verges'^'^', ja 

undertiden kun to. Den ene Eiers Træer beskygge 

den Andens Jorder, og dennes atter Naboens. Af 

Avlsgaarde i dette Canton, som indbefatter 26 Com- 

muner, findes der for nærværende Tid næppe et Dusin, 

af hvilke ikke en eneste har nogen betydelig Ud¬ 

strækning. 

“De allerede temmelig smaa Eiendomme ere bievne 

endnu mere udstykkede ved Arvefald efter de forste 

Delinger. Mine Indhegninger og Grovter, paa hvis 

Anlæg der var anvendt saa megen Omhu, ere, paa 

Grund af at de formindskede den tilgrændsende Lod, 
• • 

bievne sloifede og opfyldte; og denne Ødelæggelse, der 

Arpenl commun er næsten ^ af en Dansk Tonde Land. 

SI Verge synes at være dot samme som perche, hvoraf 100 udgjorde 

1 Arpenl. R. 
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er saa naturlig for de smaae Eiere, vidner om, hvor 

lidt Indhegninger lade sig forene med den lille Drift. 

Denne er bleven overordentlig udbredt, men til Skade 

for den store. Og det som er værst, man har kun slet 

forstaaet sig selv paa den lille Drift. Det er Korn og 

altid Korn, som man har fordret af Jorden, der nægtede 

at yde samme’\ 

Herefter tilfoier Hertugen folgende Bemærkninger 

om de smaae Jordeieres Kaar og Characteer: 

“Den lille Jordeier vil have sit Korn, men beregner 

ikke, at han sikkert kunde kjobe to Sække Korn paa 

Torvet for den Sum, som anvendes paa det Saakorn, 

det Arbeide og den Moie, som udkræves foi’ at avle 

en eneste Sæk fuld paa sin Eiendom, og desforuden 

den Arbeid-Lon han kunde have fortjent ved Dag- 

arbeide for en mere bemidlet Eier. Attraaen efter 

Eiendom, der er saa naturlig og saa fordeelagtig for 

en Stats Lykke, har forrykket alle Hjærner. I den 

Knus, som Revolutionen frembragte, ville Alle være 

Jordeiere', men de Fleste, som saaledes grebe efter 

Uafliængigheden og Lykken, og lode den sikkre Vin¬ 

ding, som deres Arbeide hos Forpagterne forskaffede 

dem, i Stikken, have kun fundet Elendighed. Skuffede 

i deres Forvæntninger, ere de bievne besværlige og 

farlige Naboer, og, for at betjene mig af en af mine 

Correspondenters Kraftudtiyk, ere de, med Hensyn til 

deres Cantons Lykke ikke bedre end rene Deserteurer, 

som stryge om paa Landeveiene for at tilrane sig hvad 

der er fornodent for at opholde Livet”. 

I en godt skreven Afhandling, der udkom i Mont¬ 

pellier 1826, læses folgende: “Arvegodsernes Udstyk¬ 

ning, som gradeviis og uden Ende skrider fremad, truer 

Samfunds-Ordenen, og har allerede, navnlig i de Egne, 

hvor det store Agerbrug skulde drives, gjort dybt 
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Skaar i Landmandens Lykke. Dei’ er ingen Tvivl om^ 

at Agerbruget lider ved Landeiendommenes uendelige 

Udstykning; derved forsvinde disse Forbedringer i det 

Store^ soiiij fordi de udkræve store Bekostninger, ikke 

kunne iværksættes, med mindre der gives store Fordele; 

derved forsvinder Muligheden af at opdrætte Qvæg, denne 

Kilde til al Frugtbarhed; derved formindskes Skovene, 

da det jo kun er den Bemidlede, som er istand til at 

oppebie det Udbytte, som de yde, og derfor freder om 

dem; medens den, som kun har lidet, i Attraaen efter 

Nydelse, og for at kunne have et aarligt Udbytte, for¬ 

vandler dem til Marker, som een Generation baade see 

opstaae og forsvinde; derved endelig bliver det umuligt 

at opnaae en Vinding, som kan tjene til Modvægt for 

de slette Aariiiger og Landproducternes lave Priser. 

Ue alvorlige Virkninger af Landeiendommenes Ud¬ 

stykning ville ikke kmine miskjendes. Ondet er for- 

haanden; Statens Saar er aabent, og nu gjælder det 

at finde den Salve og de Midler, som kunne til¬ 

lukke det”. 

Nord-Departementet antages for et af de bedst 

dyrkede i Frankrig, og det er med Hensyn hertil, 

at Agerbrugs-Inspccteurerne sige i en Beretning fra 

1843: De, som ubetinget forsvare Landeiendommenes 

Udstykning, foregive, at Agerdyrkeren intetsteds er i 

en lykkeligere Stilling end i de Lande, hvor Udstyk¬ 

ningen har naaet sin yderste Grændse; den virkelige 

Tilstand i Nord-Departement gjendriver dog fuldstændigt 

denne Lyksalighedsdrom. Overalt, hvor Jorderne ere 

meget udstykkede, er der Mangel paa Capitaler, og 

Agerbruget drives kun ved Hjælp af Haandkraft”. 

^^Det er bekjendt”, siger Mr. Degenerando, ^^til 

hvilken Grad denne Udstykning af Landeiendomme er 

naaet paa de fleste Steder i Frankrig som Folge af de 
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politiske Begivenheder og de nye Givillove .... man « 
træffer her paa Lodder, ikke storre end en are^; 

Marker, Enge, Viinliaver, som alt ere for smaa til at 

kunne dyrkes med Fordeel, blive dog yderligere deelte 

mellem* et vist Antal Samarvinger, af hvilke hver enkelt 

gjor Paastand paa at faae Part i dem alle. 

^^Det Tiltrækkende ved den Nydelse at besidde 

Eiendom bidrager fremdeles sit til Udstykningen, og 

foroger Antallet af Kjobere. Auvergnaten, som vender 

tilbage fra Paris, sætter sin Spareskilling i en Jordpar¬ 

cel. En Landboer, som det lykkes at lægge Noget op, 

kj ender ikke nogen anden Maade at anvende det paa. 

Bliver man ved paa denne Maade, saa kommer man 

omsider til en saadan Tingenes Tilstand, hvor de til 

Driften fornodne Gangstier vilde optage det halve Jords¬ 

mon, der saaledes vil fordærves for Driften: man vil 

ende med at erhverve Doiii for Eiendomsretten til en 

Klump Jord.” 

Vi ville endnu blot anfore eet Sted hos en fransk 

Forfatter. M. de Toqueville siger: „Det er sandelig 

ikke vi, det 19de Aarhundredes Franskmænd, — vi som 

ere daglige Vidner til de politiske og sociale Foran¬ 

dringer som Arveloven foraarsåger — det er ikke vi 

som kunne nære nogen Tvivl om dens Magt. Hver 

Dag see vi den jo ile frem og tilbage over vore Jor¬ 

der, omstyrte paa sin Vei vore Boliger, og nedrive' 

Hegnene om vore Marker.” *** 

Paa Corsica viser dette System sig lige saa slet, 

eller, om muligt, endnu siettere, end i Frankrig. I den 

En Are udgjor kun 0^^®^ af en Dansk Tonde Land, 

** See det ypperlige Skrift; ..”de la bienfaisance Publique” I. 236. 

Paris, 1839. 

*** Dcmocratic en Amérique. I, 82. 

9 
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Britiske Consuls Svar paa Udenrigsministeriets Fore- 

sporgsel i 1833 angaaende Agerbrugets Tilstand der 

paa Oen, finde vi folgende: 

jjEn ordinair Jordeier paa Corsica, hvor Arbeidets 

Fordeling endnu er i sin Barndom og Capitaler »sjældne, 

besidder ofte Jorder, som paa en Gang skulle frem¬ 

bringe forskjellige Sorter Korn, Viin, Olie, Valnodder, 

Kjokkenurter, Træfrugt o. s. v.; men Jordsmon af saa 

forskjelligartet Capacitet kunne ikke godt tænkes at 

findes i hinandens umiddelbare Nærhed. Denne natur¬ 

lige Adspredthed bliver endnu mere, og i en hoist for- 

dæi'velig Grad foroget ved de folgende Aarsager: Lo¬ 

vene have allerede i Aarhundreder hævdet Ligheden i 

Arv mellem Bornene. Da Genueserne vare Herrer paa 
• • 

Oen, gave de dette System i Arvefolgen Medhold, men 

den franske Arvelov, som fandt Corsica i en yderlig 

udstykket Tilstand, udvidede og forværrede sainme. 

Disse ældre og nyere agrariske Love have, uden at 

være understotlede af Capitaler og de forskjellige indu¬ 

strielle Udveie, næsten gjort en Jordeier af hver Cor- 

sicaner, og have vistnok forebygget Tiggeri, men de 

have dertil ogsaa almindeligt foraarsaget knappe Kaar, 

uden Hjælpekilder, foranlediget Familiestridigheder, blo¬ 

dig Tvist, Kjærlighed til Processer og adskillige andre 

Hindringer for Folkeformerelsen. I Forbindelse hermed 

have de næret Grundsætninger, som igjen sigte til det 

samme Oiemed, nemlig til at befordre Landeiendomme 

nes Usammenhæng. Det er et betegnende Træk i Cor- 

sicanerens Characteer, at han hellere sulter ihjel, end 

sælger Jord, at Arvegods, som taber i Værdi ved De¬ 

ling, dog bestandigt bliver underkastet samme, og at 

fordeelagtige Tilbud saa meget snarere blive afslaaede, 

jo mere saadan erhvervet Jord vilde forstorre og samle 

Kjoberens Eiendom, Dette kunde tjene til at forklare, 
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hvorfor næsten Enhver er Jordeier^ og hvorfor en ordi- 

nair Eier, hvis Gods er 20^000 Francs (800 L. Strl.) 

værd, vil have det spredt paa ti eller flere forskjellige 

Steder i mange Miles Omkreds.” 

Efter disse Beretninger^ som kunne foroges med 

mange flere, vil Læseren være forberedt paa at erfare, 

at der, uagtet mange af Frankrigs Jorder ere meget 

frugtbare og i Almindelighed antages at være af lige 

Godhed med de Engelske, dog Ander den storste For- 

skjelSted i Udbyttet af det samme Product, som er fælles 

for begge Lande af et ligestort Stykke Jord. Dette 

Udbytte afgiver til syvende og sidst den rigtigste Maa- 

lestok til at bedomme et Agerbrugs storre eller mindre 

Fortrin. Hvor langt at foretrække det ene System end 

kan synes at være fremfor det andet, saa er det dog i 

Virkeligheden siettere og forkasteligt, saafremt det for¬ 

skaffer et mindre Udbytte pr. Acre, og omvendt. Det 

er derfor heldigt, at vi ere i Besiddelse af tilstrække¬ 

lige Kjendsgjerninger til at kunne gjore en Sammen¬ 

ligning, eller rettere et experimentum crucis, og dets Re¬ 

sultat taler mere til vor Fordeel, end de foregaaende 

Oplysninger kunde lade os foi'mode. Gjennemsnits-Ud- 

byttet i gode Aaringer af Hvedehosten i England og 

Wales er noiagtigt blevet anslaaet til 32 hushels^ pr. 

Acre, og det er tilvisse ikke under 30. I Frankrig der¬ 

imod belober Udbyttet af Hvedehosten i de frugtbareste 

og bedst dyrkede Departementer sig ifolge de ofAcielle 

Beretninger og de bedste private Authoriteter, til kun 

lidt over 20 bushels pr. Acre, og for hele Kongeriget 

udgjor det i et frugtbart Aar i Gjennemsnit 14 bushels 

pr. Acre. Dette Resultat er fuldstændig afgjorende. 

• Omir. 64^® Skp. Dansk. 32 Bush. = 4 Quarter; men en Quarter 

er = 2*^®* Tonde Dansk. En Acre er = Tonde Land. 

9* 
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Det viser^ at een Acre Jord i England yder^ paa Grund 

af dens* bedre Dyrkning, betydeligt mere Hvede end to 

Acres Jord i Frankrig, og naar vi sammenligne Udbyte 

tet af Byg, Havre, Roer, Hornqvæg eller Uld, vil man 

see, at den falder endnu mere ud til vor FordeeL* 

Den agerdyrkende Befolknings Tilstand, stemmer 

ifolge de bedste Franske Authoriteter kun alt for vel 

overeens med Agerdyrkningens Tilstand. „Dersom vore 

store Stæders Fabrikanter,” siger M. de Lafitte, „vir¬ 

kelig ere saa oplyste og driftige, som Mennesket bor 

være i vore Tider, saa. ere vore Jordbrugere ligesaa 

uvidende og fattige, som paa Lelmsvæsenets Tider, og 

vi have saaledes det 14de Aarhundredes fattige Frank¬ 

rig til at forbruge de Producter, som det 19de Aarhun¬ 

dredes opfindsomme og rige Frankrig frembringer. En 

stor Deel af Befolkningen nyder hverken Brod eller 

Kjod, men lever kun af nogle grove Plantespiser, og 

skjuler neppe sin Nogenhed med nogle usle Pjalter.” 

Det vilde maaskee synes unodvendigt at dvæle 

længere ved den Indflydelse, som Tvangs - Arveloven 

udover, men Sagens Vigtighed vil undskylde os, naar 

vi forsoge paa i Korthed at belyse dens Virksomhed i 

een eller to Henseender, hvortil vi hidtil blot loseligt 

have hentydet. 

Vi ville ikke odsle med Læserens Tid Ved at be¬ 

stræbe os for at paavise, at Jorder, fra et landocono- 

misk Synspunkt, aldrig kunne yde det storst mulige 

Udbytte, med mindre de have et saadant Omfang, at 

• 

Naar man tager Arbeidet istedetfor Jorden til Maalestok, viser 

Resultatet sig endnu gunstigere for os. Een Mand og een Hest i Eng¬ 

land tilveiebringer mere Korn og mere af de andre Land-Produkter, 

end tre Mand og tre Heste i Frankrig. Arbeidet i sidstnævnte Land 

bliver ilde anvendt og bortodslet uden Nytte. 

** Reflections swr la Réduction de la Rente pp. 161—162, 
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de kunne dyrkes efter en forbedret Agerbrugs - Plan. 
Paa de sniaae Jordlodder er saadant for Storstedelen 
umuligt. De kunne vel fordeelagtigt dyrkes til at avle 
Viin, de forskjellige Træfrugter og Kjokkenurter, eller, 
som de almindeligt benævnes, Havevæxter, der udkræve 
en hoi Grad af Opmærksomhed i det^Smaae og bedst 
lade sig dyrke ved Hjælp af Spaden; menKorn, Hornqvæg, 
Roer (Næper), som overhovedet alle Agerbrugets Han- 
delsvæxter kunne hverken avles billigt eller fordeelag¬ 
tigt, med mindre det skeer efter en storre Maajestok. 
En lille Eiendom paa 5, 10 eller 15 Acres Jord, kan, 
naar den diiver dyrket med Omhu og Udbyttet anvendt 
sparsommeligt, forskaffe dens Eier tilstrækkeligt til 
at ernære en Familie; men den kan ikke i eet af 
halvhundrede Tilfælde sætte ham istand til at opsamle 
sig en Driftscapital eller til at anvende nye Methoder 
eller indfore betydelige Forbedringer. „Hvor,” sporger 
Arthur Young, „finder man den IQle Avlsbruger, som 
gjoder alle sine Jorder med Mei’gel til et Belob af 100 
eller 150 Tons pr. Acre? som afleder Vandet paa alle 
sine Jorder med en Bekostning af 2 eller 3 L. Strl. pr. 
Acre? som vil betale By-Gjodning i dyre Domme og 
fore den en 8 danske Miils Vei paa Axel? som vil 
vande sine Enge med en Bekostning af 5 L. Strl. pr. 
Acre? som til sin Faareavls Foi’ædling giver 1000 Gui- 
neer for a't afbenytte en eneste Vædder i een Saison? 
som vil forskrive nye Redskaber fra Rigets fjærnesto 
Egne, saavel som Folk til at bruge dem ? som vil beskjæf- 
tige og betale Folk for at opholde sig i andre Provind¬ 
ser, i den Hensigt at gjore sig bekjendte med Forbedrin¬ 
ger som han onsker at indfore paa sine Jorder? Naar 
man blot nævner saadanne Bestræbelser, som dog i 
England ere meget almindelige, saa sporger jeg: Hvil¬ 
ken Menneske-Sjæl kan være saa forskruet, at den for 
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et OieLlik skulde bilde sig ind, at saadanne Ting kunne 

opnaaes ved smaa Forpagtninger eller Eiendomrae? 

Træk fra Agerdyrkningen alle de Forb edringer, som 

have bragt den til at blomstre i England, og saa har 

du et noiagtigt Billede af Jordbrugets Tilstand paa de 

udpai'cellerede Eiendomme. Fordelingen af Arbeidet, 

som i enhver Green af Industri giver Indsigt og Flink- 

hed, kan ikke engang paa de storste Avlsgaarde blive 

anvendt i saa hdi Grad, som Tilfældet er i Fabrikerne, 

men paa de smaa Selveierjorder finder den slet ikke 

Sted. Den samme Mand besoiger skifteviis ethvert Ar- 

beide, der skal udfores paa disse; paa de storre Land- 

eiendomme er der derimod Plovkarle, Tærskere, Gjer- 

desættere, Faarehyrder, Ko-Eogtere, Oxe-Rogtere, Kalk¬ 

brændere, Grovtegravere, o. s. v. Denne Omstændighed 

er af stor Betydning, og tydeliggjor, at ethvert Arbeide 

bliver bedre udfort paa en stor, end paa en lille Avls- 

gaard. En af de vigtigste Indretninger for et godt Ager 

brug, en Faarefold, finder man kun paa en stor Gaard, 

paa de mindre vilde den udkræve saa megen Arbeids- 

kraft, at Fordelen derved gik tabt. 

I Lande som England, hvor Avlsgaardene sædvan¬ 

lig have et storre Omfang, hvor Arbeidet er fordeelt 

og et fordeelagtigt System^ i Agerbruget almindelig 

afbenyttet, have Landmændene en saa stor Mængde 

Producter at raade over, at de kunne forsyne Fabrikan- 

tere, Kjobmænd og andre af de store Stæders Indvaa- 

nere. Det er anderledes, hvor Landet er smaat udstyk- 

Foranstaaende Citat læses i Bladet ’’Tiden” Side 38 (for 25 Nov. 
1848). Mr. Mc, Culloch anseei* det med rette for at være af en saadan Viff- 
tighed, at han har gjentaget det i flere af sine Værker. Youngs Sæt¬ 
ninger ere saa slaaende, at der aldrig er gjort, og aldrig kan gjores 
nogen fornuftig Indvending derimod. R, 

* Travels in France, T, 1 pp. 409, 410. 
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ket. Dets Capaciteter blive da ikke tilfalde udviklede, 

paa samme Tid, som det skal fode og underholde tre 

til fire Gange saa mange Mennesker, som behoves til 

dets rigtige Dyrkning. Eiernes Familier fortære folge- 

ligt Alt, hvad det yder, og da de kun beholde lidt til¬ 

overs, bliver deres Eftersporgsel efter det, som de an¬ 

dre Classer producere, forholdsvlis kun ringe. Dette 

har til Folge, at der kun blive faa store Stæder, at 

Befolkningen langsomt tiltager, og at de Fabriker, som 

findes i saadanne Lande, kun trives daarligt. Agerbru¬ 

gets Stillestaaen og Landbostandens Fattigdom virke 

tilbage paa de andre Næringsveie,- og frembringe For¬ 

knythed, Dorskhed og Slovhed hos alle Stænder i Landet. 

Frankrigs Befolkning belober sig for nærværende 

Tid (1847), til henved 35,400,000, hvoraf den Deel, som 

er beskjæTtiget i de forskjellige Grene af Agerbruget, 

er bleven anslaaet til mellem 26 og 28 Millioner. Vi 

ville sikkert være Sandheden meget nær, naar vi an¬ 

tage, at den agerdyrkende Befolkning udgjor § af Kon¬ 

gerigets samtlige Befolkning. Af denne Forudsætning 

folger, (naar vi for et Oieblik lade den fremmede Ind¬ 

forsel ude af Agt), at ethvert Individ, som horer til den 

agerdyrkende Classe i Frankrig, tilveiebringer Fode for 

14 Menneske, eller at to Jordbrugere forskaffe tre Per¬ 

soner Fode, det vil sige, dem selv og eet Individ, som 

horer til en af de andre Classer. En saadan Tingenes 

Tilstand staaer i en besynderlig Modsætning til den, 

som man forefinder i England. I Stor-Britannien udgjor 

den agerdyrkende Befolkning ikke engang en Tredie- 

part af hele Befolkningen, Tage vi imidlertid dette 

Forhold, da er det klart, at ethvert Individ af nævnte 

Classe i England i Gjennemsnit forskaffer 3 Mennesker 

Fode, eller to foruden sig selv. Medens saaledes to 

Jordbrugere i Frankrig tilveiebringer et Overskud af 
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Levnetsmidler over deres eget Forbrug, der er tilstræk¬ 

keligt for een Person, tilveiebringer det samme Antal 

Engelske Jordbrugere et Overskud, der er tilstrække¬ 

ligt for ikke færre end fire Personer; saa at, naar man 

opstiller de andre Classers Forsyning med Levnetsmid¬ 

ler som en Maalestok, da forholder det Engelske Ager¬ 

brug sig til det Franske, som fire til een! 

Man vil maaskee indvende, at vi ikke ere beretti¬ 

gede til at uddrage en saadan Slutning, saasom en stor 

Deel af vor Befolkning sædvanligt bliver ernæret ved 

indfort Korn. Forskjellen i denne Henseende mellem 

dette Land og Frankrig er dog ikke saa stor, som man 

i Almindelighed antager, da Indforselen i sidstnævnte, 

navnlig i dets sydlige Provindser i almindelige Aarin- 

ger er meget betydelig. Naar vi derfor, uden at leegge 

storre Vægt herpaa, reducere Agerbrugets storre Ud¬ 

bytte i England end i Frankrig fra fire til een, til tre 

og en Halv eller tre til een, da ville vi vistnok have 

indrommet mere, end der er nodvendigt for at veie op 

imod den storre Indforsel her i Landet. Og til Trods 

for denne Reduction, bliver Fordelen ganske overor¬ 

dentlig stor paa vor Side, og aabenbarer os i Sandhed 

Kilden til vor hoiere Velstand. Vi see os herved i 

Stand til at kunne ai.bringe 3| eller 3 Personer ved 

Fabrikerne, Handelen eller i andre Næringsveie for 

hver enkelt, som saaledes kan anbringes i Frankrig, og 

vi blive fdlgelig deelagtige i en Masse Rigdomme, Be¬ 

kvemmeligheder og Nydelser, for hvilke vore Naboer 

ganske ere blottede, og som de ville vedblive at maatte 

undvære, saa længe deres Agerbrug vedbliver at staae 

saa langt tilbage. I et nyligt udkommet værdifuldt Skrift 

læse vi folgende: „Naar den Franske Agerdyrker kun 

producerer lidt til almindeligt Forbrug, maa man for- 
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nemmeligt soge Skylden dertil i Landeiendommenes Ud¬ 

stykning og den deraf foranledigede Mangel paa For¬ 

deling af Arbeidet.” 

De smaae Selveiere ere meget ofte, naar ]de ikke 

have andre Midler til Erhverv, tvungne til at dyrke 

Sædearter, som forskaffe dem den storst mulige Mængde 

Fode, uagtet disse maaskce ikke saa godt egne sig til 

Jordbunden, som andre, eller afgive et saa godt Næ¬ 

ringsmiddel for Befolkningen. Herpaa grunder sig Kar¬ 

toffelavlens umaadelige Udbredelse i Irland, og dens 

store Fremskridt, i de senere Tider, i Rhinpreussen, 

Schweitz, Sverrig og i ethvertsomhelst andet Land, hvor 

Jorderne ere meget udstykkede. Det viser sig forEx- 

empcl, af de officielle Beretninger, at Middel-Udbyttet 

af Kartoffelavlen i Frankrig belob sig i de syv Aar, 

som endte med 1824 til omtrent 40,517,000 Hectolitres,-'^ 

hvorimod det i de syv Aar, som endte med 1835 ud¬ 

gjorde 03,951,000 Hectolitrcs, saa at der altsaa i Mel¬ 

lemtiden viste sig en Forogelse af ikke færre end 57 

pCt. De samme Beretninger vise, at Hvedeavlen i det 

samme Tidsrum forogedes med 15pCt., altsaa lidt mere 

end en Fjerdepart af Forogelsen i Kartoffelavlen, og vi 

ere komne til Kundskab om, at Tilyæxten i Kartoffel¬ 

avlen i Sammenligning med Hvedeavlens Tilvæxt, var 

endnu storre i de 10 Aar, der endte med 1845. 

Indflydelsen af Jordernes Udstykning paa Dyre- 

tillæget afgiver flere besynderlige Resultater. Hvad 

Hestene angaaer, da foreges deres Antal derved i nogle 

Tilfælde, medens det aftager i andre. Hiint indtræffer, 

naar Avlsgaarde paa 100 eller 150 Acres og derover 

blive udstykkede i mindre paa 15, 20 eller 30 Acres. 

Disse ere baade for store til at kunne dyrkes alene ved 

* Patria, ou, laFrance ancienne et moderne &c. T* 68S, Paris 1847. 

1 llectoliler Tde Dansk. Il 
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Hjælp af Spaden, og dog for smaae til med Nytte og 

Fordeel at anvende Heste, saa at der, naar store eller 

middelstore Avlsgaarde blive udstykkede i mindre af 

omtrent ovennævnte Størrelser, i Almindelighed bliver 

anvendt et fordget Antal Heste, der dog sædvanlig er 

af en meget ringe Qvalitet. Men naar Delingen gaaer 

endnu videre og Landet udstykkes i Lodder, som ere 

mindre end 6 eller 8 acres, bliver Avlen undertiden 

udelukkende drevet ved Haandkraft eller Spaden; og 

naar de blive dyrkede deels paa denne Maade, deels 

ved Hjælp af Heste, da ere disse ikke sjælden mange 

tilgrændsende Eieres Fælledseiendom, eller ogsaa blive 

de leiede af dem, som trænge til dem. I saadanne 

Tjlfælde aftager i Almindelighed Hesteantallet, medens 

de faa, som holdes, ere af den usleste Beskaffenhed, 

dvergagtige af Væxt og yderst slet fodrede. I det ene 

Tilfælde er der et Overskud af Hestekraft, i det andet 

derimod Mangel derpaa; men i intet af begge bliver 

den hensigtsmæssig anvendt til Fordeel eller Nytte. 

Disse Omstændigheder forklare den Kjendsgjerning, 

at, uagtet der for nærværende Tid haves omtrent lige 

saa mange Heste i Frankrig, som nogensinde tidligere, 

er deres Godhed dog betydeligt aftaget. Uagtet Ee- 

gjeringens Bestræbelser for at forbedre Hesteavlen er 

der dog i Frankrig en aarlig Indforsel af 25 til 30,000 

Heste, fornemmeligt til Cavalleri-Regimenternes For¬ 

syning Det er ogsaa umuligt at dette kan være ander¬ 

ledes. Naar dets Jorder vare bievne rigtigt fordeelte 

og dyrkede, vilde der, istedetfor at indfores, aarligt 

kunne udfores mange Tusinde Heste af fortrinlig God¬ 

hed. Men man kan ligesaagodt vænte at plukke Druer 

af Tornebuske, som at finde en rigelig Mængde af den 

* Mourier, de l’Agricullure en France, II, 87, 88. 
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bedre Slags Heste i et Land, hvor Jorderne ere i den 

Grad udstykkede. Udmærkede Creaturer, Heste, Qvæg 

eller Faar træffer man meget sjælden, undtagen paa de 

rige og driftige Agerdyrkeres udstrakte Gaarde, men 

deraf have vore Naboer kun faa. 

Hornqvægs og Faars Opdræt og Underhold kan 

vel lade sig forene med de smaa Avlsgaarde, naar det 

skeer ved Hjælp af Staldfodring. Dog, med Undtagelse 

af nogle enkelte Districter i Belgien, som befinde sig 

under meget eiendommelige Forhold, bliver Creaturers 

Opdræt og Fedning sjælden forsogt, ligesom det heller 

ikke kaster Fordeel af sig uden paa de storre Avls¬ 

gaarde; det har ogsaa progressivt aftaget i Frankrig, 

eftersom disse ere blcvnc mindre. I 1789 belob For¬ 

bruget af Kjod, ifolge de officielle Beretninger, sig til 

13,15 Kilog. pr. Hoved af Befolkningenhvorimod det 

1840 kun udgjorde 11 Kilog. pr. Hoved. Det er imid¬ 

lertid af Vigtighed at lægge Mærke til, at Forbruget, 

som i det længere Tidsrum fra 1789 til 1830 kun aftog 

med 6 pCt., aftog med ikke færre end 8 pCt. mere i 

de 10 Aar, som endte med 1840. I Paris har de sidste 

Aars formindskede Forbrug været hoist forbausende. 

Efter octrois kunne vi med temmelig Noiagtighed angive 

Forbrugets Storrelse; i 1789 belob det sig til 75 Kilog. 

pr. Hoved, i 1812 til 70 pr. ditto og i 1840 til ikke 

mere end 22 pr. ditto, hvoraf vi see, at Hovedstadens 

Indvaanere i 1812 forbrugte i 'Gjennemsnit tre Gange 

saa meget Kjod, som i 1840. 

Denne exempellose Aftagen i Forbruget af et 

Levnetsmiddel, hvis tilstrækkelige Forbrug afgiver det 

bedste Beviis paa et Folks Velstand, har vakt almin¬ 

delig Opmærksomhed. Den er ogsaa bleven indrommet 

= 26j26 Danske Pund. 
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Og beklaget af Forsvarerne af denne Lov, hvoraf den 

er en ligefrem Folge. ^^Uopliorlig’^, siger Mr. Dupny- 

node^ ^'stiger Prisen, medens Godheden aftager. Dette 

er en sorgelig Kjendsgjerning, da det er klart beviist, 

at Nydelsen af Kjod er en af de væsentligste Betin¬ 

gelser for Styrke og Sundhed. De Talstorrelser, som 

jeg just har anfort, bevise, at Qvægavlen progressivt 

har aftaget efterhaanden som Jordernes Udstykning er 

tiltaget-^). Den lille Jordeier kan ikke lægge Qvæg 

til; i saa Fald maatte han have vidstrakte Græsgange 

og Evne til i en Tidlang at undvære Udbytte”*. 

Dette bar nu vel sin fuldkomne Rigtighed, og det er alt i det 

Foregaaende til Overflod beviist, at Dyrs og Menneskers physiske, ja 

vel og de sidstes inlellectuclle og moralske Velvære er i Frankrig af¬ 

taget i Forhold til, og paa Grund af, Udstykningens Fremskridt. Dog 

med Hensyn til den overordentlige Aftagen af Kjod - Consumption i 

Paris saavel som de andre slorre Steder, opstaacr der let en Mistanke 

om, at denne muligt har en anden iMcdaarsag, som ligger i en Forandring 

i Sæder — i de nyere Tiders physiologiske Forestillinger — i Lægernes 

Forskrifter. I de Ægyptiske Feldtog under Bonaparte bemærkede 

Franskmændene, at Landets Folk spiste saarc lidet Kjod; ja, naar det 

skulde udholde svære Strabadser eller foretage lange Reiser, tog det i 

det Hele saare liden Næring. En overordentlig lille Kop stærk Kalfec, 

en Valnods Storrclsc af Chocolade, nogle faa Dadler eller deslige var 

ofte tilstrækkeligt for 24 Timer; og saaledes kunde man fortsætte sin 

15 Miils Reise paa Dromedaren og befinde sig vel. Tog man derimod 

stærkere Næring, fik man iden brændende Solhede Hovedsvimmel og 

Næseblod. I dette samme Land, hvor den classiske Oldtids Vise skrev 

store Værker *om Afholdenhed fra Kjodspisc” syntes altsaa Klimats- 

Forholdene at fraraade Brugen af Kjod, eller nogen stor Qvantitet af 

anden kraftig Fode. Efter at have gjort denne Erfaring kom Fransk¬ 

mændene hjem til Marseille eller Paris. De bemærkede da let, at de i 

varme Sommerdage behovede langt mindre Kj6d end om Vinteren. 

Sygdomme cre i Frankrig ofte af en acut Beskalfcnhed, og Lægen forbod 

altsaa ofte Kjod. Jeg formoder altsaa, at denne Omstændighed er cn 

Medaarsag til Kjod-Consumtionens Aftagen i Slæder?ie. Naar nu dertil 

kommer, som Mr. Culloch har viist, at Kjbdet er baade dyrt og slet, 

saa taber man ogsaa endnu mere Appetiten til det. R. 

* Etudes sur la Propriété Territoriale, p. 86. 
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Man inaa fremdeles lægge Mærke til^ at Forbruget 

af Gjodningj uden hvilken det vilde være forgjeves at 

vænte en god Næpe- eller Kornavl^ staaer næsten altid 

i temmelig nær Forhold til Qvæg- og Faareholdet, navnlig 

til liiint. Vi kunne derfor slutte, at Qvægets overor¬ 

dentlige Aftagen i Frankrig, fordi den har bevirket et 

tilsvarende formindsket Forraad af Gjodning, ogsaa 

nodvendigt maa have foraarsaget Agerdyrkningens For¬ 

fald. Dette vilde under alle Omstændigheder i England 

blive den uundgaaelige Folge af et betydeligt formindsket 

Creaturhold; og dette har man ogsaa paastaaet at være, 

og vi nære ikke mindste Tvivl om at det er Tilfældet 

i Frankrig. 

Selv denne Belysning af Lovens Indflydelse, ifolge 

hvilken den tvinger Massen af Befolkningen til at er¬ 

nære sig med ringere Sorter Levnetsmidler og forværrer 

Agerbruget, er endnu ikke tilstrækkelig til at formaae 

Mr. Dupuynode til at opgive dens Forsvar. Han, Mr. 

Rossi og flere Andre bilde sig ind, i Associations-Prin- 

cipet at have fundet Midlet til saavel i denne som i 

andre Henseender at standse dens fordærvelige Folger! 

De smaa Eiere skulde associere sig og drive deres 

Forretninger i Fælledsskab, og dette, fortæller man os, 

vil sætte dem istand til paa een Gang at blive deelag- 

tige.i alle de Fordele,- der ere forbundne med de store 

og med de smaae Avlsgaarde. Det er vanskeligt at 

tale alvorligt om et saadant Project, og vi betvivle 

meget, at der findes blot et Dusin Jordbimgere i Eng¬ 

land, og sandsynligviis heller ikke flere i Frankrig, som 

jo vilde behandle det med den storste Ringeagt. Saa- 

danne Forretninger, som kunde drives efter en storre 

Maalestok, efter et temmelig eensformigt System, ved 
% 

Agenter, som holdes i det særegne Oiemed, ville vel 

med Fordeel kunne besorges ved Foreninger. Men 
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Agerdyrkning er tilvisse ikke een af den Slags For¬ 

retninger. Lad os antage, at 10, 20 eller 30 smaae 

Jordeiere faldt paa at drive deres Jorder, hvoraf ikke 

to Lodder muligt vare af samme Beskaffenhed, i Fæl- 

ledsskah, og det er da temmelig vist, at de vilde frem¬ 

byde en uendelig Forskjellighed med Hensyn til Jord¬ 

bundens naturlige Egenskaber, til den Grad, i hvilken 

den er bleven forbedret, til Beliggenhedens Fordeelag- 

tighed, til Stilling mod Sol og Luft, til Herredomme 

over Vand, og tusinde andre Ting. Hvorledes skulle 

de fordele Udgifterne til Jordernes forste Behandling 

mellem sig? og hvorledes, naar vi antage at dette lod 

sig gjdre, skulle de dele Avlen? Det er tydeligt nok, 

at Tingen er aldeles umuelig, og hvis Tvangsarvelovens 

odelæggende Virkninger ikke blive bekjæmpede uden 

ved saadanne Midler, ville de til evig Tid uddve deres 

Herredomme. 

Vel er det sandt, at de smaa Jordeiere kunne 

forene sig om at bygge Tærskemaskiner, anskaffe 

Plove og maaskee Heste til fælleds Brug; men selv 

dette vilde have sine store Vanskeligheder, og saadanne 

Driftsmidler ville overhovedet kunne anskaffes baade 

billigere og bedre af private IMænd, end af Foreninger. 

Anlæg af Veie og Hoved-Vandafledninger kunde ogsaa 

lade sig iværksætte ved at Flere forene sig, omendskjondt 

det kan udfores lige saa godt, ja endog bedre ved 

Skatter, som lignes paa de forskjellige Eiendomme som 

skulle forbedres derved, og som opkræves og anvendes 

under Control. Sagen er, at ingen Forening, som 

practisk lader sig bringe istand, kan rore ved eet 

eneste af de Onder, som cre indgroede i, og eiendom- 

melige for, den lille Avl. Den kan ikke sætte nogen 

Jordlod paa 5 til 10 Acres istand til at blive dyrket 

efter en saa forbedret, videnskabehg Methode, som 
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findes anvendt paa Avlsgaarde paa 100 til 150 Acres, 

Den kan ikke give Brugerne Capitaler i Hænde eller 

bevirke at det, som er næsten udeleligt kan blive deelt i 

passende Indhegninger, heller ikke kan den foraarsage, 

at de, som selv næsten forbruge Alt hvad deres Jorder 

yde dem, og hvis Bestræbelser fornemmeligt gaae ud 

paa, directe at forsyne sig med Alt, i nogen hoi Grad 

vil kunne bidrage til Andres Forsyning. 

Det er imidlertid unødvendigt at forfølge disse 

Betragtninger videre. Associationen som Universalmiddel 

er saa oiensynligt intetsigende, at Intet uden vor Agtelse 

for dem, som have opstillet det, skulde have bevæget 

os til at værdige det Omtale 

Et andet Product, Gavntømmeret, der ikke alene 

tjener til Landets Forskjonnelse, men ogsaa dets Ly 

og Productivitet forsvinder hurtigt fra private Mænds 

Jorder paa de fleste Steder i Frankrig. Det vilde i 

Sandhed være urimeligt at vænte, at de smaae Jord- 

eiere, der leve, som man siger, fra Haanden i Munden, 

der ere belæssede med Gjæld, og i lige hoi Grad trænge 

til Brændsel og rede Penge, samt til at erhverve sig 

Midler til at kunne opnaa en storre Avl af Korn, Kar¬ 

tofler eller Viin, skulde tage i Betænkning at fælde de 

Træer, som findes paa deres Jorder. Selv i debjergige 

Districter, hvor Skove ere uundværlige, saavel paa 

Grund af det Ly, som de forskaffe, som for at fore- 
é ♦ 

bygge, at Jorden bliver nedskyllet, er deres Ødelæggelse 

bleven fortsat paa den meest ryggesløse Maade. Vi 

-5 Denne vilde Speciilation forudsætter desuden en Menneskenatur, 

som maatte være væsentlig forskjællig fra den givne. Den forudsætter 

en total Bortfjærnelse af Drivter og Tilboieligheder, som overalt ere til¬ 

stede. Den forudsætter et intellectuelt og moralsk Standpunet, som 

endnu ikke kjendes, som det er umuligt for Associationen at skabe, 

men hvoraf denne derimod mueligen kunde skabes, hvis et saadant 

Standpunet fOrst var opnaact. R* 
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finde i en Beretning af M. Blanqui, udgivet i Aaret 

1844 om Skovenes Tilstand i Departementerne Is^re, 

Ovre- og Nedrealper og Var, en detailleret Skildring 
• • 

af den Skade, som deres Ødelæggelse har foraarsaget^ 

og hvorved visse Districter blive fuldkommen odelagte. 

Istedetfor at aftage, siger han, tiltager Ondet daglig 
4 • 

med Landboens voxende Fornodenheder, saa at Øde¬ 

læggelsen af Ålpeterritoriet skrider frem med en utrolig 

Hastighed og Voldsomhed. I Departementerne langs 

med Pyrenæernes nordre Skraaning, hvor Skovvæxten 

er af samme Vigtighed, have lignende Virkninger fulgt 

paa lignende Aarsager 

Man maa imidlertid ikke udlede af eet eller andet 

af det, som er anfort her eller paa andre Steder i denne 

Afliandling, at vi nodvendigt og under alle Omstæn¬ 

digheder betragte de smaae Avlsgaarde, som et Onde. 

Vi fralægge os ganske en saadan Mening. Smaa Avls¬ 

gaarde passe i Almindelighed bedst i Nærheden af 

store Byer og i en bjergfuld Egn; men hvor der for¬ 

bruges mange Havevæxter eller mange af de Producter, 

* Til Bekræftelse heraf lilfoic vi nogle Steder af Land-Tnspecteu- 

rernes Beretning fia 1843, der angik Ovre-Garonne ogOvre-Pyrenæerne. 

“Eiendommenes Udstykning begynder med Arrondissenientet St. Gau- 

dens; den bliver meer og inecr bemærkelig efterhaanden som man 

kommer længere ind i Cantonet d’Aspet; den tiltager end ydermere i 

Cantonet St. Real, og naaer sin storste Iloide i Cantonet Bagnéres- 

de-Luchon. Dettes Beboere have ikke ladet sig noie med, paa alle 

mulige Maader at udstykke det smalle Stykke Land, som danner denne 

Dal, men have lidt efter lidt indtaget de nederstc lldider og derpaa de 

lavere Bjerge til Dyrkning. Nutildags ere de bievne nddsagede til at 

overfore deres jammerlige Industri paa lldider, der ere i den Grad 

steile, at de, som dyrke dem eller indhoste paa dem, ikke ere uden 

Fare. Tidligt eller sildigt vil Ndden og Fattigdommen ikke undlade at 

straffe disse sandsesldse Odelæggelser, med mindre man kommer dem 

til Hjælp med Beplantning eller Anlæg af permanente Græsgange, Saa- 

danne Misbrug udkræve dieblikkelig Standsning. 



Tvungen Deling af Arv. 145 

hvis Drift uclkræver en hoi Grad af Opmærksomhed i 

det Smaa^ og meget Haandarbeidej eller hvor Jorderne 

ikke kunne dyrkes ved Anvendelse af Heste, og for¬ 

bedrede Agerbrugs-Redskaber, ere de virkelig at fore¬ 

trække for de storre; heller ikke kunne et Lands Jorder 

blive passende fordeelte eller dets Landhusholdning 

opnaae den hdieste Grad af Forbedring, med mindre 

der forefindes i Landet en tilborlig Forskjællighed af 

smaae og middelstore, saavelsom store Gaarde. Men 

omendskjondt vi saaledes intet have at indvende mod 

hine, med mindre deres Antal bliver foroget ved kon- 

stige Midler og i alt for stor Mængde, saa forkaste vi 

dog ubetinget en Lov, som til en saadan Yderlighed 

paatvinger alle Slags Landeiendomme en fortsat Deling, 

og som foreger Antallet af Smaalodder ud over al 

fornuftig Grændse; en Lov, som tilintetgjor Brugernes 
• • 

Driftiglied, og lægger Baand paa deres fornuftige Onsker, 

som hindrer Opforelsen af gode Avlsbygninger, For¬ 

delingen af Arbeidet, og Anvendelsen af forbedrede 

Agerbrugs-Redskaber, og som endelig opfylder Landet 

med en altfor talrig, kun halvtbeskjæftiget, tiggefærdig 

Befolkning. 

Hvor Antallet af de smaa Avlsgaarde ikke over¬ 

stiger hvad der er fornodent til at yde de Producter, 

som fornemmelig egne sig til at dyrkes paa dem, finde . 

deres Eiere, naar de have besorget deres egen Drift, 

Arbeide paa de mere udstrakte Gaarde i Nabolavet, og 

gaae saaledes undertiden deres Naboer til Haande med 

at drive Ploven, kjore Karrer o. s. v. I saa Tilfælde 

ere de smaae Avlsbrugere bekjendte for deres Drif¬ 

tighed, hvorpaa man paa nogle Steder i England finder 

Exempler. Hvor der derimod ikke findes store eller 

middelstore Landeiendomme, hvad der er Tilfældet paa 

særdeles mange Steder i Frankrig, have de smaa Avls- 

10 
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brugere ikke Leiliglied til at anvende deres ledige 

Timer paa andre Gaarde^ og naar de da ikke forene 

en eller anden industriel Beskjæftigelse med deres Ager¬ 

brug, Nogetj man finder paa visse Steder paa Fastlandet, 

blive de, paa Grund af at de mangle Leiliglied og 

Tilskyndelse til at være driftige, nodveiidigviis umaade- 

lig dovne; kraftige, sunde Mænd forode, som Arthur 

Joung har fortalt, hele Dage med at bringe et Dusin 

Æg eller en Kylling til Torvet, Paa Grund af den 

storre Lethed, hvormed alle Industriens Frembringelser 

kunne tilveiebringes efter en storre ]\Iaalestok, synes 

der imidlertid at være Grund til at antage, at den 

ovennævnte Hjælpekilde vil flyde meer og meer spar¬ 

somt, indtil Eieren af een eller to Acres Jord eller et 

lignende Stykke omsider intet har at tye til. Selv om 

de endog have fuldkommen indseet Lediggangens for¬ 

dærvelige Folger, kunne de dog ikke gjore andet, end 

hengive sig dertil. Dovenskab er uadskilleligt forbunden 

med en lioi Grad af Udstykning. Den Slovhed, som 

Hoilandenes og Irlands Huusmænd lægge for Dagen 

hjemme, er saa overordentlig, at de, som have seet 

dem beskjæftigede paa andre Steder, ikke skulde troe 

det. Selv deres Gridskhed efter den mindste Vinding 

faaer ikke Bugt med den. Sir George Mackenzie, en 

uforkastelig Authoritet, beretter om Hoilænderne: ^Deres 

Familier gaae sædvanligt i Pjalter, og deres Born mod¬ 

tage ingen Opdragelse; man finder ingen Slags Industri 

hos dem, og deres Boliger ere i hoieste Grad smudsige. 

Det Arbeide, som findes paa deres Lodder, optager 

kun en ringe Deel af deres Tid, men de ere saa for¬ 

færdelig dovne og skjbdeslose, at, medens Folk fra 

andre Egne ere beskjæftigede med Fiskeri, Kelpfa- 

brikation &c., og modtage hoi Lon, kan Ingen af dem 
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faaes til et saadant Arbeide”* **, Og i Irland, hvorvel 

den lavere Landbostands hele Udkomme beroer paa 

Kartoffelhdsten, gaaer dens Dovenskab dog saa vidt, 

at den hyppigt forsommer at tage Kartoflerne op, naar 

de ere fuldmodne, saa at de lide meget af Frosten, og 

undertiden ganske fordærves 

Tendentsen til at foraarsage Misvæxt og Hungersnod 

er ikke det ringeste af de mangfoldige Onder, der op- 

staae af den altfor vidt drevne Udstykning. Endog i 

de bedste Aaringer have de smaae Avlsbrugere kun 

faa Producter at afhænde, og i daarlige Aaringer blive 

saavel de selv, som de, de skulde forsorge, stedte i de 

stdrste Forlegenheder. De Vilkaar, hvorunder Irland 

befandt sig i 1846—47, afgive det bedste Beviis paa 

denne Paastands Rigtighed. De smaae Brugere, som 

almindeligt stillede deres Haab om Udkomme til Kar- 

toffelhosten, bleve, da den slog feil, aldeles hjælpeldse, 

og havde England ikke paa en saa gavmild Maade 

understdttet dem, vilde de være totalt omkomne afHunger. 

Heldigviis har den odelæggende Udstykning hidtil kun 

havt liden Fremgang i Stor-Britamiien, og da Kornhosten 

var taalelig god, kunde Kartoffel-Misvæxten ikke for- 

aarsage nogen synderlig Trang for denne Oes Befolk¬ 

ning (herfra maa dog undtages nogle Dele af Hbilan- 

dene), saa at vi, foruden den Hjælp, vi bragte vore 

egne Fattige, og de Stimer af Irske Brodlose, som væl¬ 

tede sig ind over vore Kyster, desforuden vare istand 

til at tilveiebringe store Summer til Opkjob af Levnets- 

midler til Irland. Man gyser ved Tanken om, hvad 

der var blevet af Befolkningen i 1846—47, hvis England 

havde været udstykket i den Grad som Irland. Him- 

* Survey of Ross and Cromarty. pp. 84, 257. 

** Wakeiields Account of Ireland, I, 517 O" 583. 

10* 
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gersnoden i sin frygteligste Skikkelse vilde i saa Til¬ 

fælde have hersket overalt, og de Vanskeligheder, som 

vi have beseiret, vilde have været tusinde Gange storre. 

Det nærværende Aars (1846—47) Ulykker have 

alene hjemsogt de Lande, hvor Udstykningen er bragt 

til Yderlighed. Saadanne ere: Irland, Frankrig, Dele 

af Belgien og Rhinpreussen, og den Omstændighed, at 

Kartoffelavlen har været mere almindelig i Irland end 

i de andre her nævnte Lande, er alene Skyld i, at 

Noden viste sig stfirst der^. Kartoffelavlen har imid¬ 

lertid hurtigt udbredt sig blandt Frankrigs og andre 

Landes Selveierbonder, og, uafliængig heraf, bliver 

Landet ved Udstykninger, som Loven om lige deelt 

Arv medforer, hvadenten saa Brugerne ernære sig ved 

Kartoffel- eller Kornavl, forvandlet til smaa Lodder, 

som i almindelige Aaringer kun kunne forskaffe deres 

Eieres Familier et usselt Udkomme. Og da saadanne 

forarmede Familier i daarlige Aaringer hverken kunne 

forsorge sig selv, eller andre, vil den Tilstand, hvori en 

stor Landbobefolkning, der fornemmelig bestaaer af disse, 

bliver bragt i saadanne bedrovelige Tider, lettere kunne 

forestilles end beskrives. 

De Folger, som ere fremgaaede af Jordernes 

Udstykning i Irland og Frankrig, burde tjene Lov¬ 

givningen og Folket i England til Advarsel* De 

ere tydelige som Ildbogstaverne paa Murene af 

Belshazzars Pallads, og der behoves ingen Prophet 

* Den gav sig foroviigt tydeligt nok tilkjende blandt de sniaa 

Selveiere paa mange Steder i Belgien og Frankiig, hvor en storMængde 

af samme geraadede i en fuldstændig hjælpelos Tilstand, Den bevirkede 

dertil i de nævnte to Lande en overordentlig betydelig Indfdrsel af 

fremmed Korn, samt en Fritagelse for Told og alle andre Afgifter, som 

tidligere vare forbundne med samme. 
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til at udtyde deres Mening. De ere fattelige for 

Alle, og burde anspore Enhver, hvis Bestræbelser 

have til Hensigt at bevare og befordre det alminde¬ 

lige Velvære, til kraftigt og i Forening at modsætte 

sig ethvert Forslag, som, hvor skjult og forskjonnet 

det end maatte fremtræde, enten directe eller in- 

directe gaaer ud paa at udstykke Jorderne. 
Den Indflydelse^ som Tvangsarveloven udover paa 

de offentlige Institutioners Bestaaeiij er maaskee lidet 

mindre mægtig, end dens Indflydelse paa Agerbruget. 

Det democratiske-*^ eller nivellerende Princip er mere 

fremtrædende i Frankrig end i noget andet Europæisk 

Land. Naar undtages Kronens arvelige Ret, er Alt 

blevet omformet paa den revolutionaire Mynt. Det 

aristoci’atiske Element findes ikke mere hos det Franske 

Folk; uagtet de storste Philosopher og Statsmænd fra 

Aristoteles og Polybius indtil vore Dage ansee samme 

for uundværligt i en velordnet Stat; og Jordernes 

tvungne Deling, idet den forebygger et Aristocraties 

Opkomst, paatrykker Landeiendomme den samme Be¬ 

vægeligheds og Foranderligheds Charakteer, som viser 

sig paa deres Eieres Familier. Herpaa grander sig 

den herskende Mistillid til den nærværende Tingenes 

Ordens Bestaaen i Frankrig. PIvad findes der i hiint 

Land, som kan byde en revolutionair Bevægelse en 

kraftig Modstand? Det vilde være urimeligt at antage, 

at Armeen længe skulde lade sig bruge til at tvinge 

26 FoiTaltereii mener det psendo^demoh'atisJte, men folger den 

skjodeslfise, daglige Talebrug for Kortheds Skyld. Det FOlgende viser 

tydeligt nok, at han kjender Ordets sande classiske Betydning, som 

udelukker Eensidigheden, saa at det sande Demokrati ikke kan bestaac 

uden i Vexelvirkning med et sandt Aristokrati, ligesom dette heller ikke 

kan bestaae uden i cn Vexelvirkning med hiint. li. 
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Democratiet, hvoraf den er en Deel. Med Undtagelse 

af Capitalisterne og de Personer, der ere ansatte ved 

Hoffet, vilde kun Faa behove at frygte nogen umiddel¬ 

bar Fare af en Revolution, og hines Eiendomme vilde 

sandsyuligviis blive beskyttede. Der findes ikke længer 

nogen mægtig Corporation af store Godseiere, der be¬ 

sidde arvelige Godser og Titler, og som ere knyttede 

til Kronen som deres legitime Overhoved og Beskytter; 

og Eegjeringsformen og det regjerende Personale ere 

Eieren af en lille Jordlod ligegyldige, forudsat at der 

ikke skeer nogen Forandring i de Byrder, som paahvile 

ham. Monarchiet i Frankrig er blevet berovet hine 

gamle Minder og kraftige Stotter, hvorfra det erholder 

næsten al sin Giands og al sin Styrke i England som 

i andre Lande. Tronen staaer i en isoleret, om end 

ikke umisundt Værdighed, uden at beskjærmes af en 

eneste ophoiet Gjenstand, og udsat for Angreb af de 

rasende Storme, som kunne opstaae fra enhver Kant af 

den omgivende Slette. Der er intet Mellemled, intet 

som kan forhindre en fjendsk Majoi’itet i de Depute- 

redes Kammer fra at tilintetgjore den kongelige Branche 

af Legislaturen, eller fra at forandre det herskende 

Dynasti. Pairerne, der ere skabte for Livstid, ere 

Hoflfets villige Redskaber, uden Agtelse hos Folket, 

uden virkelig Magt eller traditionel Indflydelse, og der 

findes ingen betydelig Classe med den dybe og stadige 

Interesse for de bestaaende Institutioners Vedligehol¬ 

delse, der synes uundværlig til Regjeringens Beskyttelse 

imod de Angreb, der opstaae af Folkets Fordomme og 

Lidenskaber, samt til at forskaffe samme den Fcilelse 

af Sikkerhed, som er nodvendig for at sætte den istand 

til at handle conseqvent efter sunde Principer. Man 

vil sandsynligviis indromme, at Napoleon har havt en 

rigtig Mening heroin, naar han siger: ^^Aristokratiets 
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Tiliiitetgjorelse har viist sig som en Hindring for enhver 

folgende Bestræbelse efter at indfore et constitutionelt 

Kongedoinme i Frankiåg. Revolutionen har forsogt at 

lose et Problem, der er lige saa umuligt som at styre 

en Ballon. Et Aristocrati er Tronens sande Stdtte; det 

modererer, understotter og opretholder den. En Stat 

uden samme er som et Skib uden Roer, som en Ballon 

i Luften.” (Las Casas, IIL23.)'*' En hoi Grad af Dyg¬ 

tighed og Forsigtighed hos dem, som have Magten, vil 

adeii Tvivl kunne opretholde en Regj'ering som Frank¬ 

rigs for længere Tid, men dens Stilling vil alligevel 

altid være hdist usikker som Folge af dens Isoleerthed 

og Mangel paa Understottelse af beslægtede Indret¬ 

ninger eller Minder. For nærværende Tid udgjore 

Medlemmerne af Valg-Collegierne den eneste Slags 

privilegerede Personer i Riget, og Nogle mene, at der 

kun er ringe Grund til at frygte for Anmasselse fra 

Statsmagten paa den ene Side, eller Toilesloshed paa 

den anden, saa længe bemeldte Collegier vedblive at 

staae paa samme Fod. De, som dog stole paa deres 

Varighed, ville efter al Sandsynlighed snart finde, at 

* I Folge Forenslaltninger, der vare trufne i Aarene 1806 og 

1807 udgav Napoleon 1808 en Forordning, som authoriserede Op¬ 

rettelser af .Majorater og arvelige Titler. Det hedder deri: “Hensigten 

med denne Institution har ikke alene været at omgive vor Trone med 

cn Giands, som sommer sig for dens Værdighed, men ogsaa for at nære 

cn rosværdig Ffappelyst hos vore Undersaalter, ved at forevige de be- 

rCmnielige ftlinder, og henstille for de kommende Slægter et altid nær¬ 

værende Billede paa de Bclonningcr, som en retfærdig Regjeriiig aldrig 

undlader at tildele store Fortjenester af Staten”, Men tiltrods fordcniie 

kloge Motivering, saa var dog dette Forsog paa at gjenoplivc et Ari¬ 

stocrati en af de mest upopulaire Handlinger i Napoleons Regjering. 

Da Revolutionen i l'^SO havde givet det deinocratiske Princip fornyet 

Styrke, blev det arvelige Pairsskab ogsaa kort efter afskalfet, og i 1835 

blev det forbudt at oprette flere Majorater, og de faa, som alt vare op¬ 

rettede, bleve indskrænkede til to Generationer. 
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de ikke ere mere stabile end alle andre Ting, som 

omgive dem. De ville maaskee for en længere eller 

kortere Tid kunne modstaae de Anstrængelser, som 

blive gjorte for at nedsætte Betingelserne for Valgret, 

men det er rimeligt, at disse Bestræbelser omsider ville 

blive kranede med Held, nemlig i Betragtning af den 

store Majoritet, som er udelukket fra Valgret"*". Ved 

enhver Udvidelse af Valgbasisen vil Regjeringen blive 

mindre selvstændig, indtil den omsider ganske bliver 

afhængig af Folke-Bevægelscrne — 

— sumit aut ponit secures 

Arhitrio popnlaris auræ-"^. 

Men selv om Monarchiet i Frankrig skulde blive 

styrtet, saa vilde man dog feile meget, naar man troede, 

at dets Fald nbdvendigt maatte medforc en Gjentagelse 

af de Afskyeligheder, som ledsagede og vanærede Re¬ 

volutionen 1789. Samfundet er nu indrettet paa en 

ganske forskjellig Maade. Naar man undtager den Lov, 

hvis Indflydelse vi have bestræbt os for at tydciiggjore, 

er der kun faa constitutionelle Misbrug at rydde af 

Veien. Dommerne ere ikke, som tidligere, bestikkelige, 

* Naar ct Folk bej^yndcr at rorc ved Valcfccnsus'en, kan man 

forudsige, at samme tidligt eller sildigt aldeles vil ophæve den* Dette 

er en af de uforanderligste Grund-Regler, som styre Samfundene. 

Eflerhaanden som man udvider Grændsen for Valgretten, foler man 

Nodvendigheden af at udvide den endnu mere; thi efter en ny Indrøm¬ 

melse foroges Democraticts Styrke, og dets Fordringer voxe med den 

nye Magt. De, som ere udelukkede fra Valgretten fole sig trykkede i 

Forhold til Mængden af dem, der cre i Besiddelse af samme. Undta¬ 

gelsen bliver saaledes til Regel; Indrommelserne folgc ustandset paa 

hinanden, og man horer da ikke op, forend man har naaet en almindelig 

Valgret. (De Toqueville, Amerique, I, 92. 5me ed.) 

Den Læser som betænker, at Mr. M. Culloch skrev foregaaende 

og næstfOlgende Paragrapb i Aaret 1847, og tiibagekaldcr i Erindringen 

de siden stedfundne Begivenheder, vil kunne overtyde sig om, at vor 

Forfatter er en ægte Politiker, med ct klart og gjennemtrængende 

Statsmands Blik. R. 
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partiske og ærelose; Folket er ikke længere underkuet 

og forarmet ved en Skare af geistlige og feudale Ty¬ 

ranners Privilegier og Udsugeiser^ og, hvorvel dette 

kan være mere tvivlsomt, kan man vel antage, at det 

har havt tilstrækkelig Erfaring af den Daarskab, at 

forsoge paa at erobre Verden. Samtidig hermed maa 

dog enhver uhildet Iagttager tilstaae, at et saa talrigt 

Democrati, der saa let lader sig henrive af Fordomme, 

og kun har lidt at befrygte af Forandringer, nodven- 

digviis maa være Gjenstand for Nabofolkenes stadige 

Mistanke og Aarvaagenhed. Men naar man overlader 

det Franske Folk til at ordne sine indre Anliggender, 

som det selv finder for godt, da ville andre Nationer 

have langt mindre at frygte for samme, end man i Al¬ 

mindelighed antager. I en ny Kamp vilde det aldeles 

mangle den populaire Sympathie, som udgjorde dets 

mægtigste Allierede i Begyndelsen af Revolntions-Kam- 

pene. For nærværende Tid er Frankrig et Democrati 

med et arveligt Overhoved; den forste Forandring vil 

sandsynligviis blive et Democratie med et valgbart 

Overhoved, hvilket maaskee atter, som tidligere er 

skeet, vil lede til en railitair eller despotisk Regjerings- 

form. Men selv om dette lidet onskelige Tilfælde 

skulde indtræffe, saa ere Chancerne (Muelighederne) et 

Tusinde mod een, imod at en saadan Magt nogensinde 

igjen kommer i Hænderne paa en anden Napoleon*®. 

I Betragtning af Omfanget af de foregaaende Details 

vilde det være værre end blot overfiodigt, at indlade 

sig paa udforlige Angivelser af Udstyknings-Systemets 

Indflvdelse i andre Lande. Der kan vel undertiden, 

som Folge af locale og andre Særegenheder, findes en 

Hvorvefl Forfatteren mener en Mand med de Talenter^ som 

jjjemtes under Onkel€7is trekantede Hat. Ingen tænkte synderligt paa 

Neveuen i 1847. il. 
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ringe Forskjel i Resultaterne; men i Almindelighed 

stemme de i alle væsentlige Henseender overeens med 

deiHj som vise sig i Systemets Operation i Frankrig. 

Ifolge Mr. Banfields Beretning vise de Tydske Selv- 

eiere (langs Rhinen) en saadan rasende Begjerlighed 

efter at komme i Besiddelse af Smaastykker Jord^ at 

de i nogle Districter ikke tage i Betænkning at betale 

dem med L. Strl. 120 til 150 pr. Acre. De anvende, 
é • 

siger han, aldrig et Oiebliks Eftertanke paa, hvilke 

Renter eller Fordeel de ville kunne opnaae ved saadant 

Kjob. De tage alene den Omstændighed i Betragtning, 

at de derved forskaffe sig Noget at leve aT, hvorvel 

Fattigdom er uadskillelig derfra. 

I Preussen (Neufehatel fraregnet) er Befolkningen 

fra 1816 til 1846 steget fra 10,169,899 til 16,112,948, 

og, ihvorvel denne overordentlige Forogelse i Folke¬ 

mængden for en Deel har været foraarsaget ved en 

tiltagende Mængde Fabriker, saa har den dog for en 

endnu langt storre Deel havt sin Grund i Landets Ud¬ 

stykning. For at vække Landboernes Energi imod 

Franskmændene, som havde overvældet Landet, bleve 

feudale Brugere forvandlede til Eiere, og da Hindringer 

for Salg af Jordegods paa samme Tid bleve fjærnede, 

havde man saaledes givet Bonderne al mulig Opmun¬ 

tring til at erhverve sig smaa Jordlodder. Nogle af de 

Foranstaltninger, der bleve trufne for at fremme denne 

Sag, vare temmelig despotiske, men de Misbrug, som 

derved skulde udryddes, havde slaaet saa dybeRodder, 

og Vigtigheden af at faae dem hævede og dei'ved gjen- 

ophjælpe Landet, og befri det fra de fremmede Volds¬ 

herrer, var saa indlysende, at de kun modte ringe 

Modstand; og deres Hensigtsmæssighed til Opnaaelsen 
• ■ 

af de Oiemed, hvorfor de bleve iværksatte, er bleven 

almindelig anerkjendt. De Ulykker, hvoraf Landet den- 
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gang blev hjemsogtj vare af en saadan Naturj at ijser- 

nere Virkninger af en eller anden Foranstaltnings som 

lovede oieblikkelig Lindrings lidet paaagtedes. Og 

det har viist sigj hvad der burde været forudseets at 

det er lettere i en revolutionaii' Tid at forvandle Avls¬ 

brugere til Godsherrers end at holde dem i Besiddelse 

af deres Eiendomme. Den bedste MaadCs hvorpaa 

dette kunde have ladet sig gjore, vilde have været at 

indfore Fcirstefodsels-Retten; men Preusserne have tvert- 

imod optaget det lige Delings-System s som hersker i 

Frankrigs saa at den samme Delingsproces indtræder 

ved de successive Eieres dodelige Afgang. Medens 

Eiendommenes Storrelse i Preussen saaledes paa den 

ene Side progressivt formindskess foroges paa den anden 

Side Antallet af Eiere. Denne Process er bleven gjort 

lettere ved Udbredelsen af Kartoffelavlens og disse 

Tvendes forenede Indflydelse har tydelig aabenbaret 

sig i den forogede Befolkning. Paa flere Steder i 

Landet er Udstykningen alt bleven bragt til en saadan 

Yderligheds at den maa paatrænge sig Enhvers Op¬ 

mærksomhed; ogs uagtet der hidtil intet er gjort for at 

standse dens Fremgangs Vigtighed, 

som man tillægger den, lagt sig for Dagen, idet nemlig 

et Forslag til at indfore Forstefodsels-Retten i visse 

Eiendomme udgjorde et af de vigtigste Sporgsinaale 

for Discussionen i de preussiske Landstænders nylig 

afholdte (forste) Mode"*', 

Fcirstefodsels-Retten herskede tidligere overalt i de 

Forenede Stater, men blev omsider afskaffet paa Revo¬ 

lutionens Tid eller kort derefter. Man har anfort, at 

den lige Deling af Landeiendommene, hvilken siden 

* Fortræffelige Oplysninger om denne Sag lindes i en værdifuld 

Artikel om den Preussiske I.andbolovgivning i ^‘F.dinburgh Review'* 

for Juli 1847. 
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den Tid har været indfort i Åmericaj ikke har ' været 

skadelig, og vi have slet ikke i Sinde at modbevise det. 

Den Lethed, hvormed man kan komme i Besiddelse af 

Jord, paa Grund af de uhyre Strækninger af frugtbare 

og uopdyrkede Lande, som tilhore Kepubliken, vil 

være tilstrækkelig til at forklare denne tilsyneladende 

Afvigelse fra Eegelen. Enhver bliver saaledes uden 

Vanskelighed forsorget. Istedetfor at forblive i Hjemmet 

for ved deres Fædres Dod at dele Arven mellem sig, 

udvandre i Almindelighed Sonner af Amerikanske Jord- 

eiere i de ostlige Provindser ^^vest paa”, saa at Lovens 

skadelige Indflydelse, som Mr. Chancellor Kent be¬ 

mærker, bliver hævet ved Landets eiendommelige For¬ 

hold. Franskmændene og Preusserne have ingen saa- 

danne Hjælpekilder at tye til. En Mand i Bretagne 

eller Schlesien, hvis Andeel af Fædrenearven kun vil 

belobe sig til 5 eller 10 Acres, kan ikke, for saa godt 

som intet, komme i Besiddelse af 50 til 100 Acres ved 

blot at reise til Burgund eller Pommern. Han er lige¬ 

som bunden til den Plet, hvorpaa han fodtes, og har 

ikke stort andet at vælge mellem, end at udstykke 

Fædrenearven eller krydse Atlanterhavet, og etablere 

sig hos et Folk, til hvis Sprog og Sædvaner han intet 

Kjendskab har. Det er derfor uforstandigt at paastaae, 

at Tvangssystemet, fordi det hidtil har været temmelig 

uskadeligt i America, ogsaa skal have været det i Eu¬ 

ropa. Statspolitikens store practiske Sporgsmaale lade 

sig ikke lose ved saadanne Sophismer. Kaar America 

ey blevet saa tæt befolket som Frankrig, vil det tvungne 

Delingssystem, saafremt det skulde existere saa længe, 

blive ligesaa odelæggende der som i Europa. 
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FEITE CAPJTEl. 

Om Forpagtnings~Arv'^, Forskjellige Lone angaaende 

den i forskjellie Lande. Irland. Skotland. 

I Lande, livor Lovene angaaende Testamenter og 

Intestat-Årvs Fordeling næsten stemme overeeiis, op- 

staaer undertiden betydelig practisk Forskjel deraf, at 

de opstille en forskj ellig Classification af rorlig og 

urorlig Eiendoin. I England for Exempel regnes en 

Avlsgaards Forpagtning for en Deel af Forpagterens 

rorlige Eiendom, og iiaar der ikke findes andre Be¬ 

stemmelser i Contracten, kan lian borttestamentere den, 

og hvis han doer uden at have gjort Testamente, gaaer 

den i Arv paa samme Maade som alle hans bvrige 

rbrlige Eiendele. I Skotland folges derimod en anden 

Regel, idet nemlig Forpagtnings-Retten der betragtes 

som en fast eller arvelig Eiendom, og Foi’pagteren har 

ingen Dispositions-Ret over den, med mindre, hvad der 

sjældent indtræffer, en Clausul i det Oiemed er indfort 

Lease er det Ord, som jcff her ikke paa nogfen noiagti^ eller 

udtommende iMaade liar udtrykt ved ‘‘^Forpaglning'\ Der haves ikke et 

fuldkommen tilsvarende Ord paa Dansk. Det er et Kunstord i Engelsk 

Lov og Landliuusholdning, og hetegner en Overdragelse til Brug eller 

Afbenyttelse paa Aaremaal eller Livstid af fast Eiendom (llnus eller 

Jord) til en Leicr fra Eiermanden. Den forstc siges lo hold on lease, 

den sidste lo have let on lease. Ordet udledes fra det Franske laisser* 

En saadan Conlract kalder man dog sædvanlig ikke lease^ med mindre 

den gjældcr i det allermindste 3 å 5 Aar. Syv Aar og derover er 

vistnok cn lease, som er vtri nominis. De som leie paa et Aar siges ikke 

lo hold eller to have taken on lease; og sædvanlig oprettes der ingen 

Conlract ved saa kort en Leie, men hele Sagen afgjdres ved private 

Breve. Lease atwill, hvorvel den muligviis kan komme til at gjælde 

for nogle faa Maaneder, er dog en virkelig lease, da dertil udfærdiges 

stemplet Contract. Lease betyder ogsaa den skrevne Contract eller 

Forpagtnings-Doeumentet. R, 
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i Contracten. Han kan heller ikke overdrage, bortfor¬ 
pagte eller udstykke Avlsgaarden, der ved hans Dod 
arves som en udelelig Besiddelse af hans lovlige Arving. 

Man kunde maaskee antage Forskjellen mellem 
disse Systemer for at være langt ringere, end den ved 

• # 

forste Oiekast synes, da Parterne i Forpagtnings-Con- 
tracterne i begge Lande kunne opstille saadaniie Be¬ 
stemmelser deri, som de antage vilde varetage deres 
gjensidige Interesser. Men der kan ikke være nogen 
Tvivl om, at det Plngelske System har en Tendents til 
at befordre, hvorimod det Skotske modarbeider Jor¬ 
dernes Udstykning, og paa Grund heraf, som ogsaa af 
andre Grunde, bor dette gives Fortrinet. Da Fattig¬ 
lovenes Virkninger havde gjort det til Jordeiernes In¬ 
teresse, at modsætte sig Avlsgaardenes Udstykning og 
Opforelsen af Smaahytter (cottages), har det Engelske 
System, idetmindste ikke i selve England, udovet hvad 
man kan kalde sin fulde Indflydelse. Men i Irland har 
det længe været indfort, og da man indtil for nylig 
hverken har forhindret eller standset dets Virkninger, 
have disse der været ligesaa store som fordærvelige. 
Den Sædvane at udstykke Jorder, som i umindelig Tid 
har hersket i Irland, var saa dvbt rodfæstet hos det 

f 

Irske Folk, at de faa Godsherrer, som forudsaae den 
Elendighed, som uundgaaeligt vilde flyde deraf, for- 
gjæves anstrængte sig for at forhindre det ved udtryk¬ 
keligt at forbyde Avlsgaardenes Udstykning og Frem- 
forpagtning. Domstolene, som vare smittede af de 
herskende Fordomme, vare ugunstigt stemte mod saa- 
danne Indskrænkninger, og naar Nævnene, for hvem en 
Sag af denne Natur undertiden blev bragt, afgav et 
Sandsagu'^^ til Fordeel for Godsherren, saa tilkjendte 

Der kan næppe være nogen Tvivl om, at Sandsagn er det 
eneste Ord, hvorved det Engelske Ord Verdict rigtigt oversættes paa 
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de ham dog for det meste kun en nominel Skadeser¬ 

statning. Folgeligen^ istedenfor at vinde i Omfang ved 

Forogelsen af Capital og det mere almindelig udbredte 

Kjeudskab til de rigtige Principer i Agerbruget, ere 

derfor Åvlsgaardene, som besiddes af de Irske Forpag-- 

tere, gradeviis bievne mindre, i de fleste Tilfælde endog 

til blotte Pletter Jord. Det koster sædvanligt Jord¬ 

brugernes Efterkommere ikke lidt Overvindelse at vælge 

en anden Haandtering end deres Fædres, og det er en 

af Irlands Særegenheder, at Brugernes Familier ere 

fritagne for denne formeentlige Ubehagelighed. Den 

herskende Lov og den ringe Virkning, der er givet de 

indskrænkende Clausuler i Forpagtnings-Contracter, have 

gjort det muligt for Slægt paa Slægt at folge deres 

Forfædres Fodspor, indtil det hele Land er ble ven op¬ 

fyldt med Hytter, Kartoffelhaver og Tiggere. Kaar en 

Avlsgaard ikke blev udstykket i en Faders Levetid, 

kunde man være vis paa, at den blev udstykket ved 

hans Dod. SelvDcittrene modtoge sædvanligt et Stykke 

Jord i Medgivt, saa at en Avlsgaard, der oprindelig var 

bortforpagtet til en Enkelt, blev senest ved hans Dod, 

men som oftest tidligere, udstykket i saa mange Lodder, 

som han havde Born. Hvor fordeelagtig endog Irlands 

Stilling i andre Henseender kunde have været, saa var 

Dansk; ikke blot fordi Oversættelsen er bo^staveli" med IJcnsyn til 

Ordets Elementer, men fordi den virkelig udtommer Bcffrcbet: tlii det 

som Nævningen (the Jiiryman') altid opfordres til af Dommeren, er ai 
sige sin sande Mening, udtale sin oprigtige Overbeviisning om dot 

foreliggende Factum. Fremfor alt bor man vogte sig for i nogetsom- 

helst Tilfælde at oversætte det ved Dom, da en saadan Oversættelse er 

grundfalsk: og Kjetidelse er ikke stort bedre. 

R, 
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dette System dog tilstrækkeligt til at opfylde samme 

med Fattigdom og Elendighed'"^^. 

DOj som endog have forsogt at forsvare denne 

Skikj have erklæret, at det var Mangel paa Capital og 

ikke den Forpagterne givne Magt til at udstykke og 

fremforpagte deres Gaarde, som gav Anledning til, at 

disse bleve adsplittede. Endskjoiidt Capitalens For- 

ogelse i Irland siden 1750, eller i Lobet af sidste Aar- 

hundrede har været mindre end i England og Skotland, 

har den dog været meget betydelig, og trods denne 

Forøgelse skred Avlsgaardenes Udstykning dog frem 

med en uforanderlig og hurtig voxende Hastighed, 

indtil der i de sidste tyve Aar skeete en Standsning 

ved Fremforpagtnings-Acten {Subleiting Acl). Den Skik 

at udstykke Avlsgaarde har virket i Irland paa lignende 

Maade, som Loven om tvungen Arv-Deling har virket 

og endnu virker i Frankrig. Den lærte Enhver at be¬ 

tragte Jordbunden som sin Forsorger, og idet den for¬ 

skaffede dem, idetmindste saalænge Ivartoffelhosten ikke 

slog feil, et usselt Udkomme, forbundet med kun lidet Ar- 

beide, bevirkede den en stor Forogelse i Befolkningen, 

og nærede hos Irlænderne den Ladhed og Sorgloshed, 

hvorfor de saa længe have været bekjendte. 

Det Skotske System har havt ganske forskjellige 

Virkninger. I dette Land har Arv af Forpagtninger 

31 Pen som liar sect Irland og bereist flere Grevskaber af dette 

ellers af IS'atuien velsignede Land, har overalt havt den bedste Lei- 

lighed til at ovcityde sig om Sandheden af den af den lærde Forfatter 

her leverede Skildring. Ingen vil uden at have seet det gjOre sig nogen 

rigtig Forestilling om, hvor smaa de Jordstykker ofte ere, som i Irland 

rnaa ernære talrige Familier; og at de dog virkelig leve af disse Strim¬ 

ler, ofte een Alen brede og ikke ret mange Alen lange (^ridges kaldes 

de) beviser Landets overordentlige Frugtbarhed, Mærkeligt er det dog, 

at Lovgivningen i andre Europæiske Lande tager en Retning, som med 

Tiden maa fdre til en Tilstand lignende den Irske. R. 
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ligesom af Godser længe været ordnet efter Forstefod- 

selsretten. De Skotske Landmænds yngre Born blive 

ikke opdragede til at ernære sig ved Agerbrug. Tvert- 

imod blive de tidlig gjorte opmærksomme paa^ at Land¬ 

væsenet ikke er en Vei^ som staaer dem aaben; men 

at det er nodvendigt at de vælge andre Leveveie. Som 

Folge heraf etablere de sig i Byerne eller udvandre til 

andre Landej og vi betvivle meget, at nogen enkelt 

Omstændighed mere end denne har bidi'aget til at ind¬ 

gyde Skotlænderne den eventyidige og driftige Aand, 

hvorfor de ere bekjendte, til at holde Forogelsen i 

Landbobefolkningen inden passende Grændser, og til at 

udbrede forsynlige Skikke. Istedetfor at formindskes 

ere Avlsgaardene i Skotland bievne storre efterhaanden 

som Brugernes Driftscapitaler ere forogede; og Ager¬ 

dyrkning drives som et Middel til at anvende Capital 

med Fordeel og ikke som et Middel til at erhverve det 

blotte Livsophold. 

Godsherrerne i Irland ere ogsaa almindelig bievne 

opmærksomme paa det Systems odelæggende Natur, 

under hvilket deres Godser ere bievne udstykkede. En 

Act, 7 Geo. IV. c. 20, der forbyder Fremforpagtning, 

med mindre Godsherren giver sit skriftlige Samtykke 

dertil, udkom 1826. Var den udkommen 50 Aar tidli¬ 

gere, og var den bleven strængt overholdt, saa vilde 

den have forhindret meget af det slette Agerbrug, den 

Fattigdom og Elendighed, som for nærværende Tid 

hersker i Irland. Og trods den Udstrækning, som 

Ulykken alt iForveien havde naaet, og Vanskeligheden 

af at forhindre svigagtig Udstykning, har denne Statut 

dog været yderst gavnlig. Den Irske Befolknings for- 

holdsviis langsomme Tiltagen mellem Aarene 1830—40 

kan fornemineligt tilsludves dens Indflydelse. 

Det her Fremsatte godtgjor Vigtigheden af alle de 

11 
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Reglei' og Bestemmelser, som vedrore, om end kun 

indirccte, Landets Udstykning. Havde den samme 

An^efolge-Regel med Hensyn til Forpagtning, som har 

hersket i Irland, hersket i Skotland, vilde Tilstanden i 

det sidstnævnte Land have faaet megen Lighed med 

det Forstes. Fattiglovenes Indflydelse'liar været mindre 

folelig i Skotland end i England, og den vilde folgelig 

have været mindre istand til at veie op mod Tendentsen 

til at udstykke Avlsgaardene, naar den var bleven 

sanctioneret af Arvelovene'*'. Men dette har heldigviis 

ikke været Tilfældet. Sammenhold er Regelen i den 

Skotske Lov, og Udstykning en sjælden Undtagelse i 

Praxis, og paa dette System grunder sig det hoiere 

Standpunct, som Agerbruget og den agerdyrkeiide Be¬ 

folkning sammesteds indtager 

* Uagtet der i de senere Aar kun gives faa Exemjdcr paa, at Hor 

i Lavland-Districternc i Skotland cre hlevnc udslædle hases, som gav 

Forpagteren.Myndighed til at overdrage, udstykke og frcinforpagtc deres 

Gaarde, saa erc saadonne dog indtrufne. I et af Skotlands sydvestlige 

fiistricter, hvor Gaardeue næsten uden Undtagelse ere store og Forpag¬ 

terne anseelige, overlod cii nylig nfdod Eier af et betydeligt Gods flere 

af sine Forpagtere Gaardenc paa 21 Aar, med Magt til at udstykke og 

fremforpagte. Disse Contracter udlob for faa Aar siden, og en afGaar- 

dene, livis Stdrrclse var Iienvcd 400 Acres, havde, da den faldt tilbage 

til den oprindelige Eier, over 50 coiitractmæssig antagne Forpagtere! 

Da intet andet Gods i Districtet var blevet bortforpagtet paa nævnte 

Maade, blev man Forpagterne let qvit; men det er klart, at det vilde 

have været forbundet med stor Vanskelighed at befri sig for dem, hvis 

Systemet havde faaet godt Fodfæste. Delte viser temmelig lydelig, at 

der ikke har manglet stort andet end Fuldmagt til at overdrage og ud¬ 

stykke Gaardenc, for at bringe de Skotske Forpagtere under næsten 

samme Yilkaar som de Irske. 

** De Fordele, som bleve Forpaglernc til Deel ved Forbudet imod 

at fremforpagte og udstykke deres Gaarde, ved at disse gaac til den 

lovlige Arving, og ved at Forpagtningerne erc bicvne indskrænkede til 

19 eller hoist 21 Aar, ere bievne slaaende skildrede i ct Brev fra en 

meget intelligent og practisk Forpagter, og indeholdes i vor Udgave af 

*\Vealth of Nations" (p. 565—569). Vi have givet det Plads i Tillægget 

til nærværende Væik (N. IV). 
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SJEHE CAPITEL 

Stiftelser, Indskrænkninger med Hensyn til deres Op- 

rettelse. Testamenter, der ere oprettede paa Dddsleiei, 

I de foregaaende Dele af denne Afhandling have 

vi betragtet, hvorledes Eiendoin overfores fra de Dode 

til de Levende saavel ifolge Testamenter, der give fuld 

Eiendomsret over Arven, som under Betingelser, der 

ere opsatte for at bevare den som Liniearv. Det er 

imidlertid ikke nodvendigt at Eiendom gaaer i Arv til 

Individer, men den kan, hvor der er tilstaaet betydelig 

Testationsfrihed, ikke sjælden disponeres over til at 

fremme et eller andet Oiemed af sand eller supponeret 

Nytte. Den er den hyppigste Foranledning til Opret¬ 

telse af Stiftelser, det vil sige Instituter, der skulde 

fremme et eller andet fromt, veldædigt eller nyttigt 

Oiemed. De fleste ældre og rige Lande have Stiftelser 

med de forskjælligste Formaal. I Middelalderen var 

det Skik at testamentere Eiendom til Oprettelse af 

Klostre, Læsning af Sjælemesser og for andre religiose 

Hensigter; ogsaa til Anlæg af Skoler, De to store 

Universiteter i Oxford og Cambridge ere ædle Exempler 

paa sidstnævnte Slags Stiftelser, og et overveiende 

Antal af de latinske og frie Skoler i England og over¬ 

hoved i Europa udlede deres Oprindelse fra den samme 

Kilde. En stor Deel Eiendom er ogsaa bleven testa¬ 

menteret af goddædige Personer i dette og i andre 

Lande til Opforelse og Dotering af Hospitaler eller 

forskjellige Slags Pleieanstalter for Brodlose, for Krob- 

linger og hjælpelose Fattige, til Udførelse af offenlige 

Arbeider, og endelig undertiden ogsaa til offenlige For¬ 

lystelser og Vederqvægelse. 

Naar vi see hen til de uhyre Summer, som indestaae 
11* 
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i Stiftelser og til disses Betydning fra et almindeligt 

Synspunet^ kan det forekomme besynderligt, at der ikke 

ere fastsatte Regler, ifolge hvilke de skulle oprettes. 

Men i Virkeligheden er der ingen Grund til at undre 

sig herover, da Sagen er af ualmindelig Vanskelighed. 

Vi have alt i det Foregaaende seet, at det i det Hele 

taget maa ansees for rigtigt, at tilstaae Frihed til at 

kunne testamentere til Fremmede med Forbigaaelse af 

Born eller Slægtninge. Men deraf fdiger ingenlunde, 

at man bor kunne gjdre Bdrn og Slægtninge arveldse, 

for at anvende sin Eiendom i en eller anden offenlig 

Hensigt. Borris eller nære Slægtninges Udelukkelse af 

Testamenter til Fordeel for Fremmede er en haard 

Adfærd, som næppe nogensomhelst slet Opfdrsel fra 

hines Side vil fuldkommen retfærdiggjdre i den offenlige 

Mening, og derfor er der kun ringe Grund til at befrygte, 

at samme nogensinde skulde blive alt for almindelig. 

Men idet Testamentering af Eiendom i et oifenligt 
« • 

Oiemed, til Skade for naturlige Arvinger, er vel skikket 

til at nære Testatorernes Forfængelighed, saa bliver 

den ikke let fordomt af Offentligheden. Tvertimod 

bliver en saadan Testamentering undertiden gunstig 

bedomt. I dette Tilfælde bliver en Familie ikke foru¬ 

rettet, saa at kun en Enkelt hoster Fordeel deraf; men 

det synes, som om den Enes Forurettelse skulde komme 

Samfundet til Gode. Der er derfor Forskjel mellem at 

gjore Bdrn eller legitime Arvinger arveldse til Fordeel 
• • 

for et eller andet offenligt Oiemed, og at gjore det til 

Fordeel for andre private Arvinger, og den Forskjel er 

maaskee tilstrækkelig til at berettige Lovgivningen til 

at foreskrive Regler for at borttestamentere til offenlige 

Formaal. Der er noget forkeert i at et Menneske, paa 

samme Tid som han efterlader sin Familie uden nogen- 

soinhelst Forsdrgelse, stifter et Hospital. I saadanne 
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Tilfælde kunde noget lignende med den Eoinerske Lovs 

lovlige Arvepart, som det synes indfores med Fordeel. 

Forinden en Mand skal have Lov til at hengive sig til 

den Forfængelighed eller til at gjore Fordring paa den 

Ære at kaldes Offentlighedens Velgjorer, vilde det dog 

næppe synes meer end billigt, at han skulde være for¬ 

pligtet til at forsorge sine Born eller trængende Slægt¬ 

ninge. Den Luxus at gjore godt mod Fremmede kunde 

man i Almindelighed mest passende opsætte indtil man 

har gjort sin Skyldighed mod sine Nærmeste. 

Men hvor ingen utilborlig eller upassende Indfly¬ 

delse har gjort sig gjældende, bliver et ofifenligt Fore¬ 

tagende sjælden fremmet ved at gjore en værdig Familie 

arvelos, og det kan derfor betragtes som hensigtslost 

at indskrænke Testationsfriheden for at forhindre saa- 

dant Misbrug. Den store Vanskelighed ved at give 

Regler for Stifteisers Oprettelse, bestaaer for det forste 

i at bestemme de Oiemed, til hvis Fremme de maa 

oprettes, og for det andet i at bestemme, hvor udstrakt 

en Magt der bor gives Stifterne til at opstille Regler 

eller Anordninger, betræflfende deres Bestyrelse for 

Fremtiden. Det er klart, at der ved Afgjorelsen af 

nævnte Puneter fremstille sig Spdrgsmaal af lige Van¬ 

skelighed og Vigtighed. Med Hensyn til det forste 

Piiiict vil man være redebon til at indromme, at det 

vilde være hoist urigtigt at tilstede Oprettelse af en 

Stiftelse med et saadant Formaal, som er uforeneligt 

med eller som strider imod det Almenes Tarv. Det er 

dog ikke saa let en Sag, som man maaskee troer, at 

forebygge dette. Det vilde naturligviis ikke være for¬ 

bunden med stor Vanskelighed at forhindre Oprettelsen 

af en Stiftelse, som havde et aabenbart irreligiost eller 
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umoralsk Formaal*'*-; dog kan en Stiftelse, som er op¬ 

rettet i de bedste Hensigter, være til megen Skade. 

Oprettelse af offenlige Skoler og andre Indretninger til 

at befordre Opdragelsen, kan i Almindelighed siges at 

være hoist gavnligt; men naar de blive indrettede saa- 

ledes, at de give lige Adgang for Born, hvis Forældre 

kunne, og for dem, hvis Forældre ikke kunne betale 

for dem, bliver deres Nytte ikke lidet tvivlsom. Op¬ 

rettelse af Fattigboliger til Optagelse af værdige Pei*- 

soner, hvis Helbred er nedbrudt ved Alder og Syge¬ 

lighed, og som ikke have Erhverv, er ogsaa i hoi Grad 

gavnlig. Men saadanne Stiftelser blive som oftest 

Gjenstand for Misbrug, saa at de, istedetfor at blive 

Pleiehuse for de Fattige og Foi'ladte, ofte blive Til¬ 

flugtsteder for odelagte Slægtninge af Personer, der 

ere velhavende og rige, i hvilke Tilfælde de da for- 

aarsage mere Skade end Gavn. Det vilde være let, 

hvorvel det kunde ansees for odieust, at anfore flere 

slaaende Exeinpler herpaa. De findes i de fleste store 

Stæder og i nogle, hvor man maaskee mindst havde 

væntet det, ere de i nogle Aar blevne forbgede i saa 

hoi en Grad, at de mere oplyste Borgere have for 

Alvor begyndt at tvivle om saadanne Stiftelser ikke 

vare ligefrem skadelige. Man kan opstille som en al- 

Et Exenipel paa et umoralsk eller ugudeligt Testamente, som 

dog cr blevet overholdt, haves i Glasgow. En meget rig Mand havde 

moret sig med at travestere hele Bibelen i burlcsqne og ugudelige Riitn. 

Ved sin Dod testamenterede han cn betydelig Formue til Universitets- 

Bibllolheket i (ilasgovv, dog med den Betingelse, at Universitetet skulde 

besSrge hans burlesqiie Bibel trykt, til hvilket Oiemed ban ogsaa be¬ 

stemte en anseelig Sum. For at erholde l.egatet til Bibliotheket lod 

man nu Bibelen trykke, men dog ikke mere end eet eneste Exemplar 

deraf. Dette opbevares i Bibliotheket paa et Bord, hvortil det er fæstet 

med en Kjæde og det cr vist et sjældent Tilfælde, al Opsynsmændene 

tillade at den bliver aabnet. H, 
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mindelig Grundsætning, hvorfra der er faa eller ingen 

Undtagelse, at hvad Folk formaae at udrette for sig 

selv bedst kan overlades til deres egen Omsorg og 

Opmærksomhed. Statens og velgjorende Mænds Hjælp¬ 

somhed burde være indskrænket til dem, som ikke have 

naturlige Forsorgere, eller som ikke ere istand til at 

forskaffe sig Livets Fornodenheder. Det vilde saaledes 

være klog Politik at modsætte sig Oprettelsen af hvil- 

kensomhelst Velgjorenheds-Anstalt, som man tydeligt 

saae vilde stride imod denne Grundsætning. 

Hvad det andet Punet angaaer, da bestaaer den 

store practiske Vanskelighed ved at give Regler for 

Stifteisers Oprettelse i at bestemme, hvor udstrakt en 

Magt der bor indrommes Stiftere med Piensyn til at 

anordne Regler og Bestemmelser for deres fremtidige 

Bestyrelse. Stifteisernes Oiemed havde i de allerfleste 

Tilfælde den offenlige Menings Medhold paa den Tid, 

da de bleve oprettede. Men denne Mening kan i Tidens 

Lob forandres; og selv om dette ikke skeer, synes dog 

den Maade, hvorpaa Stiftelsen bestyres, at kunne mod¬ 

tage Forbedringer, som de fleste andre Ting. Pier 

mode vi altsaa flere Vanskeligluider; thi, naar saaledes. 

paa den ene Side Magten til at fastsætte Regler for 

Stifteisers Bestyrelse blev for meget begrændset, vilde 

de gavnligste Institutioner maaskee aldrig komme istand; 

medens paa den anden Side Fdigerne ville kunne blive 

hdist fordærvelige, naar Stifternes Bestemmelser i alle 

Puneter ubetinget skulde efterleves, idet nemlig Enkeltes 

Taabelighed, Uvidenhed, Indbildskhed eller Alderdoms- 

Griller saaledes vilde blive en Rettesnor for alle kom¬ 

mende Tider! Det er overflodigt at bemærke, at For¬ 

dringer af denne Slags aldrig i Længden ville blive 

taalte, og at ingen Mand eller nogetsomhelst Udvalg af 

Mænd kan tillades at foreskrive kommende Slægter 
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Love. Det er i Sandhed vanskeligt eller maaskee snarere 

umuligt, a priori at sige, i hvor hoi en Grad Lov¬ 

givningens Indblanding vilde være tilraadelig i saadanne 

Tilfælde; men det er kun-altfor tydeligt, at samme 

hyppigt er ganske uundværlig, endog til en rigtig Gjen- 

nemforelse af Stifternes Planer. Det er urimeligt at 

drage i Tvivl, at de, som have efterladt Eiendom til 

Anlæg af Klostre, havde fromme og velgjorende Hen¬ 

sigter, men endnu urimeligere vilde det være, at nægte 

Keformatorerne Medhold, naar de anvendte saadan 
_ • • 

Eiendom i andre Oiemed; idet de rigtigt overveiede, 

at Udtrykkene i et Testament eller andet Document, 

der var forfattet i en forholdsviis uoplyst Tidsalder, 

ikke kunde hellige og opretholde et System, som havde 

viist sig at være ugunstigt saavel for Samfundets aande- 

lige som timelige Interesser. De Bestemmelser, som 

gjordes af den store Alfred og andre Stiftere af Uni¬ 

versiteterne i Oxford og Cambridge kunne have været 

fortrinlige paa de Tider, men hvis de vare bievne strængt 

overholdte, vilde deres Cathedre nu være besatte med 

Aristoteliske Doctorer, og Lærere i det Ptolemæiske 

Verdens-System, og Forfægtere af Pavens Ufeilbarhed. 

Oprettelse af Hitteborns-Hospitaler er et andet 

Exempel af samme Slags. De ere bievne opfdrte og 

holdte vedlige med de bedste Hensigter, men der er 

kun ringe Tvivl om, hvad nu ogsaa almindeligt er 

blevet anerkjendt, at de have foranlediget flere For¬ 

brydelser og storre Dodelighed, end de have forhindret. 

Og da det forholder sig saaledes, er det hbist uretfær¬ 

digt mod Stifternes Minde at antage, at de vilde have 

testamenteret deres Eiendom til saadanne Stiftelser, naar 

de havde været opmærksomme paa deres sande Be¬ 

skaffenhed og Indflydelse. 

Selv med Hensyn til Opdragelses-Stiftelser paa 
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mange Steder i England, og afseet fra de vigtige Be- 

• tragtninger, som ovenfor ere berorte, vil Ingen kunne 

tvivle om, at deres Nytte i saare mange Tilfælde bliver 

meget begrændset og i ikke faa ganske tilintetgjort ved 

de ufornuftige Regler, der ere fastsatte for deres Be¬ 

styrelse, og ved den Schakren og Bestikkelse, hvorved 

deres Indtægter hyppigt blive forodte. Enhver Uhildet, 

som er bekjendt med Omstændighederne, vil redebon 

erkjende, at der gives ingen Indretninger, som trænge 

mere til en omhyggelig Revision og Omdannelse end 

bemeldte Stiftelser. Deres Nyttes Omraade vil kunne 

udvides overordentligt, og den Opdragelse, som de fleste 

af dem yde, kan betydeligt forbedres. Og der er sik¬ 

kert Ingen, der vil paastaae, at mtxn skylder at tage 

mere Hensyn til Stifteimes Indfald, Luner og feilagtige 

skjondt velvillige Anskuelser, end til Interesse og Vel¬ 

være af kommende Slægter, hvilke saadanne Stiftelser 

kunne bruges til at forskaffe en Opdragelse, der svarer 

til de forskjellige Fordringer og Tarv af de Tidsaldere, 

i hvilke de leve'^''*’\ ^^Hvilken deres egenlige Oprindelse 

* 3 O" 4 Viet. c. 77 bemyndiger Cancelliretten til at udvide Op¬ 

dragelses-Systemet i de lærde Skoler, ordne Adkomst-Retten til samme 

o. s. V. med bchorigt Hensyn til Stifternes Forskrifter. Nogle Foran¬ 

dringer og Forbedringer ere bievne indforte i nogle faa Skoler ifolge 

denne Statut; dog har det hele System cn omhyggelig Revision nddig. 

Et siaaendc Excmpcl paa cn Stiftelse, som ikke længer med 

Fordeel kan administreres efter Testators altfor snævre Bestemmelser, 

og som ikke stifter Nytte, blot i nogen Grad svarende til sine uhyre 

Midler, afgiver Ihriots Hospital i Edinburgh. Det blev i Jacob I.’stes 

Tid stiftet af Guldsmeden Mr. Ilcriot, som testamenterede dertil en an¬ 

seelig Formue. Den er siden bleven accumiileret til en uhyre Sum, som 

man allerede for 20 Aar siden var kommen i stor Forlegenhed med, da 

der slet ikke var tilstede ct tilstrækkeligt Antal Born af den Klasse, for 

hvis Opdragelse Testator havde villet sorge. Den hcromlaltc Mr. lleriot 

er den samme, som Sir Walter Scott har foreviget i The Forlunes nf 

Stigel, Heriots Hospital eier store og meget pragtfulde Gader i Edin¬ 

burgh. R, 
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end har været’^, siger en meget lærd og dygtig For- 

fatter, “vil det dog altid være rigtigt at betragte denne 

Slags Stiftelser (for Opdragelsen) som fremgaaede af 

et Velgjorenheds- og Folkesinds rene Bevæggrunde, og 

at bringe dem i Overeensstemmelse med Menneskets 

fremskridende Natur, maa ansees for fuldstændigt at 

staae i Samklang med de almindelige Grundsætninger, 

som* deres Stiftere tils3meladende have hyldet” 

I sin beromte Artikel om Stiftelser i VEncyclopédie 

paastaaer Turgot, at de i Almindelighed ere forkaste- 

lige, og at de tidligt eller sildigt nodvendigviis maa 

udarte og kun foranledige Misbrug. Vi kunne dog ikke 

være enige med ham i saaledes at skære dem alle over 

een Kam. At mange Stilftelser ere til mere Skade end 

Gavn, er kun altfor vist, men saaledes forholder det 

sig atter ikke med andre, og forinden rnan fordommer 

dem i Masse skulde man paavise, at der ikke gives 

noget Middel til at forebygge de Misbrug, som saa let 

indsnige sig i deres Administration. Man maa tilstaae, 

at de Bestræbelser, som hidtil have været anvendte i 

denne Hensigt, ikke have været meget heldige; men 

dette viser sig snarere at være en Folge af det uhand¬ 

lelige og bekostelige Maskineri, hvoraf man betjener 

sig, end af nogen Vanskelighed, der nodvendigt er 

forbunden med Sagen. I England er Cancelliretten 

bleven beklædt med en almindelig Jurisdiction eller 

Overopsyn med Velgjorenheds- og andre Stiftelser. Den 

sædvanlige Fremgangsmaade er, at den efter et Andra¬ 

gende af Attorney General (Generalfiskalen) paa Kronens 

Vegne eftersporer og alhjælper Misbrugene i deres Be- 

* Menioirs of tlie Life and Wntings of Buchanan, by David Irving. 

LLD. Second ed. p. 182. 



Stiftelser. 171 

styrelse; afgjorj naar der findes Tvetydigheder om^ 

hvilke Stifternes Hensigter have været; anvender Eien- 

dom, som er blevet testamenteret i et Oiemed, der 

strider mod Loven, og bestemmer det Oiemed, for 

hvilket en Eiendom, som blev testamenteret for et For- 

maal, som siden er bortfaldet, skal anvendes. De Be¬ 

kostninger og den Langsomhed, som ere foi'bundne med 

Sagforingerne i Cancclliretten ere imidlertid velbe- 

kjeiidte, saa at de groveste Misbrug kunne finde Sted, 

uden nogensinde at blive Gjenstand for Rettens Be¬ 

handling, Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at Gene- 

raliiscalen formoder eller endog bliver gjort opmærksom 

paa deres Tilstedeværelse. Ifolge den almindelige Skik 

kan han ikke foretage noget Skridt, forinden en eller 

anden privat Mand, som kaldes Angiver (re/afor) forener sig 

med ham for at indgive Klagen; denne’ 7*elafor er an¬ 

svarlig for Sagens Fdrelse og for Bekostningerne i 

Tilfælde af at den tabes. Det er klart, at der vil 

udkræves noget meer\end almindelig Iver, og paafal¬ 

dende Misbrug, for at formaae Nogen, der skal bære 

Ansvaret, til at indlade sig i en Kamp til Fordeel for 

det Almindelige, hvormed der er forbundet en saa be¬ 

tænkelig og uberegnelig Resico. For at gjorc det mindre 

vanskeligt at faae anstillet en Undersogelse, blev Acten 

52 Geo. III. c. 101 udstedt, som bestemte, at to eller 

flere Personer, efter at have erholdt Gcneralfiscaleus 

eller Overprocuratorens Samtykke, maatte ansoge en 

Billighedsret*'*^ om at afhjælpe Misbrug i Velgjdrenheds- 

Stiftelser. Ansogningen skal da hores summarisk, og 

de Forholdsregler, som Retten derpaa tager, skulle 

ansees for endelige og uforanderlige, med mindre Appel 

Dette er det gcncri:?kc Navn, livormed Canecllirclten ofte be¬ 

legnes i Engelsk Lov. R» 
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derimod indgives inden to Aar. Der bleye ogsaa gjorte 

andre Bestemmelsei'j livorved de Commissairer, der ere 

udnævnte i Medfor af Acterne 58 Geo. III. c. 91, 2 

Will. IV. c. 57, bleve bemyndigede til at undersoge 

Velgjorenheds-Stiftelsernes Forfatning, iidliæve de Til¬ 

fælde, som raaatte udkræve Generalfiscalens Indskriden 

o. s. v.; men disse Comissairers Funetioner ophorte 1837. 

Disse Foranstaltninger synes imidlertid at være lige- 

saa besværlige som virkningsidse. Vi frygte for, at 

der kun vil blive udrettet lidet til at ailijælpe Misbrug, 

naar det skal iværksættes ved Enkeltmænds Almeenaand 

eller Pligtfdlelse. Mere taler for at det kunde lykkes, 

naar man sogte at forskaffe de Sagsogende Fordele, 

istedetfor Uleilighed og TabI det Hele taget bestaae 

de væsenlige Mangler ved de fleste Stiftelser maaskee 

mindre i, at der liandles uredeligt og ddsles med deres 

Indkomster, end i, at de ere opførte paa falske Prin¬ 

ciper, og at Skikke og Bestemmelser, som ere bievne 

forældede, blive haandliævede istedetfor at forandres. 

35 Vistnok Iiar den lærde Forfatter iibcstridelij^ Ret deri, at Rda~ 

torer eller rettere Dclatorcr, som have meget at risquere og intet kunne 

vinde, er en meget uhensigtsmæssig Indretning; men det Middel, han 

her foresiaaes, synes dog virkelig noget betænkeligt; thi det vilde blive 

betragtet-og det vilde virke som en Art af Spion-System. En Com- 

inittee af Underhuset, eller maaskee bedre af Overhusel, som under- 

sOgte ved Vidneforhor, og afgav ved sin Report en Basis for en Reso¬ 

lution af Huset, turde være et bedre Middel; og dette bchOvede ikke at 

gjores overmaade kostbart. Sagen er denne: der opslaaer forsten 

fama clainosa om de hcromtalte Misbrug. Bladene udbrede cn saadan 

fama: denne, synes det, afgiver en tilstrækkelig Grund for yl/^orney 

General i Underhuset, eller for Lord-Cantsleren i Oveihuset til at forc- 

slaae en Undersogelses-Committee. Den Resolution af Huset, som 

vilde foranlediges ved Reporten (Indberetningen) burde være tilstræk¬ 

kelig til at bestemme, hvorvidt Attorney General skulde være forpligtet 

til at anlægge Sag eller ei. Et saadant .Middel turde blive mindre kost¬ 

bart, mere Engelsk, og ikke mindre luntigt virkende end det, som 

Forfatteren strax herefter foreslaaer, R, 
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Men omendskjondt nu .Cancellirettens Overopsyn 

har feilet ved forst ikke at forhindre, at Misbrug opkom 

i Stifteiserne, og dernæst ved ikke at afskaffe de Mis¬ 

brug, som fandtes, vilde det dog være temmelig overilet 

at slutte deraf, at dette ikke kan tilveiebringes ved 

andre og simplere Midler, Som et forberedende Skridt 

til en senere Reform vilde det sandsynligviis være til¬ 

strækkeligt, at Regjeringen udnævnte Inspecteurer til at 

have Opsyn med alle Stiftelser, og som skulde være 

bemyndigede til at undersogc og Indberette om Alt, 

hvad der staaer i Forbindelse med deres Oprettelse, 

Indtægter, Bestyrelse, nærværende Omstændigheder og 

practiske Indflydelse. En saadan Offentliglied vilde 

have særdeles velgjorende Fdiger, og det er ikke let 

at see, kvad Skade den skulde foraarsage. Naar Mis¬ 

brugene bleve afsldrede, men ikke afhjulpne af Ved¬ 

kommende, hvad der vel i Almindeliglied vilde skee, 

saa vilde der være en fornuftig Grund for Regjeringen 

til at indskride i Sagen; og velgjorende Personer ville 

ophore med at testamentere Eiendom til at berige eller 

stifte Anstalter, som havde viist sig at være af tvivlsom 

Nytte, eller særdeles let tilgjængelige for Misbrug. 

Maaskee det ogsaa vilde være hensigtsmæssigt at 

anordne, at enhver Plan, saavel med Hensyn til Op¬ 

rettelse af nye Stiftelser, som til Udvidelse af allerede 

oprettede, skulde underkastes et Gjennemsyn i Inden¬ 

rigsministeriet eller et andet Departement, der, efterat 

Sagen saaledes var undersøgt, indberettede til Parle- 

mentet hvorvidt Stifterens Plan virkelig var ønskelig, 

og hvorvidt de Regler og Bestemmelser, ifølge hvilke 

Stiftelsen skulde bestyres, egnede sig til at bestaae i 

Længden. Der kunde da ogsaa indhentes Oplysninger 

angaaende Stifternes Familiers og Slægtninges Kaar, 
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for at der kunde blive serget noget for dem, saafremt 

de skulde være efterladte i Mangel. 

Cancelliretten synes ved Fortolkningen af testamen¬ 

tariske Legater at nære stor Forkjærliglied for Vel- 

gjorenheds - Stiftelser. Naar en Mand testamenterer 
« • 

Eiendom i et velgjorende Oiemedy og dette efter Rettens 

Mening ikke kan iværksættes eller strider mod Loven 

eller de almene Interesser, da tilkjender Retten ikke 

hans lovlige Arving Eiendommen, men anvender den i 
• • 

et Oiemed af samme Species eller Art som det tilsig- 

tede, hvorvel et saadant Oiemed kan være af en meget 

forskjellig Varietet derfra. Dette Princip er blevet 

ligefrem udtalt af Sir William Grant, naar han siger: 

“Naar en Testator har til Hensigt at være velgjorende 

paa sin egen Maade eller efter sine egne Principer, da 

noies vi ikke med blot at ugyldiggjbre hans Hensigt, 

saafremt vi misbillige den, men vi gjore ham velgjo¬ 

rende paa vor Maad<^ og efter vore Principer. Naar 

vi opdage et velgjorende Forsæt lios ham, saa antages 

det at være saa liberalt, at det kan optage i sig ikke 
• • 

blot Oiemed, som ligge inden for Forsættets Grændser, 
• • 

men ogsaa Oiemed, som endog stride derimod”.' Dog, 

trods den Agtelse man skylder en saa udmærket Dom¬ 

mer, saa synes denne Lære dog at være lige saa ubillig 
• 4 

som uhensigtsmæssig. Naar det Oiemed, hvortil Eien- 

dommen er testamenteret, er ulovligt eller upassende, 

bliver Testamentet derved for saa vidt ganske ugyldigt, 

og naar det sættes ud af Kraft bliver den lovlige Arving 

gjenindsat i sine fulde Rettigheder til det hjemfaldne 

Legat, saaledes som han havde været, naar Legatet 

ikke var blevet stiftet. Under saadanne Omstændigheder 

synes Rettens Indskriden, for at ngyldiggjore hans 

Fordring, at være i hoieste Grad despotisk og ufor¬ 

svarlig. Saaledes have ogsaa flere juridiske. Authori- 
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teter betragtet Sagen. Lord-Overdommer Willmot har, 

blandt flere Bemærkninger over en Sag, der vedrorte 

dette Princip j anfort: ^^Dersom det var i'es iniegraj 

vilde meget kunne siges til Fordeel for den lovlige Ar- 

vijjgse. j andre Tilfælde, hvor Testators Hen¬ 

sigter in specie ikke kunne iværksættes, tager den 

lovlige Arving Godset. Og da Motivet til at gjeire 

arvelos til Fordeel for en Velgjorenheds-Anstalt, har 

sin Grund i en Forkjærlighed for den særegne Stiftelse, 

som han har udhævet, saa ophorer, naar denne særegne 

Stiftelse ikke kan oprettes, Virkningen med Aarsagen. 

Den lovlige Arvings Ret synes ligesaa naturligt at op- 

staae i dette Tilfælde, som i ethvert andet; alligevel 

bliver Testator, istedetfor at begunstige ham, som ellers 

skeel', tvungen til at gjore ham arvelos til Fordeel for 

en Stiftelse, som han aldrig har tænkt paa, eller maaskee 
• é 

endog for en Stiftelse, som er imod hans Onsker, og 

som ligefrem staaer i Strid med eller modarbeider den 

Stiftelse, som han havde til Hensigt at opi'ette. Men 

denne Lære staaer nu saa fuldstændig fast, at der ikke 

kan afviges fra den'^. 

Flere besynderlige Tilfælde kunne anfores om den 

Maade, hvorpaa Cancelliretten har udovet den Magt, 

som Lord-Overdommer Willmot saa rigtigt har forkastet. 

Blandt andre kunde omtales eet, livor en Jode i sit 

Testamente efterlod 1,200 L.Strl. til Stiftelse af en Je- 

suba eller et Selskab til at læse og fortolke Mosis' Lov. 

Iler bOr bemærkes, at det cr den lærde Justitiarii Menin^, at 

Sa^eii ikke længer er nogen res Integra — ikke nogen uafgjort Sag —• 

fordi Cancelliretten har indfort den Piaxis at domme efter et Princip, 

som han anseer for nbilligt. Saadanne vedtagne Retsregler eller Skikke 

ansee de Engelske Dommere for at være bindende for dem, selv naar 

de ansee dem for stridende mod sunde Retsprinciper. R, 

* Wilmots Judgements and Opinions p. 32. 
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Retten erklærede dette Testamente for ugyldigt, og 

anvendte de 1,200 L. Strl. paa Hitteborns-Hospitalet! 

Det er vanskeligt at opdage saa meget som en Skygge 

af Grund for denne Bestemmelse. Oprettelse af en 

Jesiiba kan paa ingen ]\[aade ansees for forkastelig; 

men om den endog kunde, af hvad Grund skulde den 

lovlige Arving derfor nægtes Pengene, som netop, fordi 

Testamentet blev kjendt ugyldigt, blev hans Eiendom? 

Hvorfor skulle de frakjendes ham og skjænkes til en Stif¬ 

telse af mere end tvivlsom Nytte, og som — det Modsatte 

kunde Retten i ethvert Tilfælde ikke bevise —kunde være 

blevet misbilliget af Testator. “Man,” for at bruge Mr. Mil¬ 

lers Ord, til hvis værdifulde Værk vi henvise for nærmere 

Oplysning om denne Sag, “man kan ikke ret forstaae, hvor¬ 

for alle disse Exempler paa Forkjærliglied just skulde vises 

mod Velgjorenheds-Stiftelser, som ikke vises mod andre 

Parter. I Sandhed, alle Velgjorenheds-Stiftelser kunne 

have nodig at underkastes en nærmere Provelse, baade 

hvad angaacr deres Indflydelse paa det Offentlige, paa 

Arvingen eller nærmeste Slægtning, og med Hensyn til 

Fornuften og Conseqventsen af de Regler, hvorefter 

denne Deel af Billigheds-Jurisdictionen bliver udovet *. 

Det er sandsynligt, at der ved Anvendelsen af saa- 

danne Forholdsregler, som de ovenfor antydede, maatte 

kunne udfindes en Maade til at sikkre Offentligheden 

alle de Fordele, som Velgjoiænheds- og andre Stiftelser 

kunne forskaffe, uden derfor at afskrække virkelig god¬ 

dædige Personer fra at testamentere Eiendom til Op¬ 

rettelse af nye. I ethvert Tilfælde er en Indskriden af 

et betydeligt Omfang aldeles fornoden for at Stifteiserne 

overhoved kunne blive gavnlige for de offenlige Inter¬ 

esser, og harmonerende med hvad man med Rimelighed 

* Jlillorj on the State of tlie Civil I.aws of England p. 284. 
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kan antage vilde have stemmet overeens med Stifternes 
♦ 4 

Onske, naar de liavde kjeiidt Omstændighederne. Prin- 

cipet laissex> faire kan vel anvendes i nogle Tilfælde^ 

men i mange flere er det aldeles uanvendeligt, og at 

paaberaabe sig det ved alle Ledigheder smager mere 

af en Papegoies end en Statsmands eller Philosophs 

Politik. Naarsomhelst der onskes oprettet en Stiftelse 
* 4 4 

til et alineennyttigt Oiemeds Fremme, er det Pegjerin- 

gens Pligt, forinden den bevilger samme, at forsikkre 

sig om, at Stifterens Hensigter i Virkeligheden ere, 

hvad de give sig ud for, og det er fremdeles dens 

Pligt at drage Omsorg for, at Institutionen ikke even¬ 

tuelt bliver forvandsket eller urigtig anvendt, at den 

Gave, som var bestemt til Fattiges og Ulykkeliges 

Forsdrgelse, ikke bliver monopoliseret af de Pige, og 

at den tilsigtede Opmuntring for Flid og god Opforsel 

ikke bliver et Befordringsmiddel for Dovenskab og 

Laster. Det kan indtræffe igjen, hvad der alt flere 
4 4 

Gange er skeet, at det Oiemed, hvori en Indretning er 

bleven stiftet, i Tidens Lob ophorer at existere eller 

bliver anseet for uværdig til Beskyttelse, og det vilde 
4 4 

da i begge Tilfælde være en skammelig Odslen med 

Nationens Midler at anvende Capitaler paa samme. Og 

vi burde ikke vænte paa en Peformation eller Pevo- 

lution for at anbringe de Rigdomme, der paa denne 

]\[aade gaae til Spilde, paa en nyttigere Maade. 

Paa Grund af Kræfternes Aftagen, og Forstandens 

Svækkelse saavelsom de Skrupler, som do fleste Men¬ 

nesker ere tilboielige til at gjdre sig i en hoi Alder, 

og navnlig hvor der kommer svære Sygdomme til, ere 

Testamenter, som liave været oprettede under saadamie 

Omstændigheder og som udelukke de liniaire Arvinger, 

sædvanligt bievne betragtede med megen Mistænksomhed. 

I de fleste Tilfælde ere rigtignok visse Lovbestemmelser 

12 
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givne med Hensyn til Testamenter, der ere oprettede I 

det sidste Oieblik {in exiremis), og som sædvanligt 

kaldes, Dodssengs-Loven {Law of cleaihbed). 

Under den Romerske Kirkes Herredomme vare 

saadaiine Lov-Bestemmelser uundværlige. Den Lære, 

at Voldsgjerninger, Roverier og Udsvævelser kunde 

udsones ved Anger paa Dddsleiet, saafremt sammes 

Oprigtighed blev godtgjort ved et liberalt Legat til 

Fordeel for Kirken, blev i de Tider idelig prædiket af 

Munke og Skriftefædre, og som Folge heraf blev en 

stor Deel Eiendom overfort fra de legitime Arvinger til 

Geistligheden. Det Fordærvelige ved en saadan Skik 

blev snart indlysende. Familier bleve ved Fædres 

Svaghed og Præstclist berovede deres Godser, og da 

disse saaledes kom til at tilhore Kirken eller et eller 

andet Kloster, mistede Kronen sin Ret til feodal Tje¬ 

neste, tilligemed do Indkomster, der vare forbundne 

med Formynderskab, Lehnsfornyelse og Hjemfald o. s. v.; 

men som skulde svares, naar Godserne besaddea at 

Lægfolk og ikke af Kirken eller en anden Corporation. 

Som Folge heraf bleve flere Bestemmelser indforte i 

Magna Charta og i forskjellige ældre Parlements-Acter i 
• • 

det Oiemed at standse denne Misbrug, ved nemlig at for¬ 

byde Jorders Overdragelse i dod Haand {mortuam mannm) 

uden Kongens Bevilling. Men det lykkedes som oftest 

Geistlighedens Snildhed at udfinde Midler til at’ orngaae 

samme, og gj5re dem magteslose, saa at den paa Re¬ 

formationens Tid havde erhvervet sig en betydelig Deel 

af Rigets Jordegods. Siden den Tid er dens Indflydelse 

bleven meget formindsket, men den er endnu langt fra 

at være ringe, saa at der burde træffes Foranstaltninger 

imod de Misbrug, som nodvendigt opstaae af at syge 

Personer kunne testamentere Eiendom til Kirken eller 

til velgjorende Oiemed. De, som fole Trang til at tage 
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saadanne Bestemmelser med deres hele Eiendom, eller 

Dele derafj skulle iværksætte samme medens de endnu 

ere ved godt Helbred^ saa at der altsaa ikke kan 

være Grund til at tro^ at en utilbcirlig Indflydelse har 

gjort sig gjældende hos dem. Og da Menneskene 

sjælden forurette sig selv ved deres Gavers Storrelse, 

naar disse udredes paa egen Bekostning og ikke paa 

Andres, eller deres Efterkommeres, vilde deres Arvinger 

da ikke behove at frygte stort for deres utidige Gav¬ 

mildhed. Denne Anskuelse af Sagen er tildeels hyldet 

af Lovgivningen og tagen til Folge i 9 Geo. H. c. 36, 

som sædvanligt kaldes mort-main-KoiQw. Den frem¬ 

hæver, at “Gave eller Afhændelse af Jordegods, faste 

Eiendomme eller Arvegodser m inort main er forbudt 

eller indskrænket i Magna Charta og* i adskillige andre 

sunde Love, fordi de ere skadelige for det Almenes 

Tarv, og at, trods dette, er dette offentlige Onde for 

nylig meget tiltaget ved at mange sygelige, eller doende, 

eller andre Personer have taget ubetænksomme For¬ 

holdsregler med deres Eiendomme i saakaldte velgjd- 
• • 

rende Oiemed, der skulde træde i Kraft efter deres 

Dod, og hvorved de lovlige Arvinger ere bievne gjorte 

arvelose, og for at forebygge saadant” &c. Acten til- 

foier derpaa, at intet Jordegods, faste Eiendomme eller 

Penge, der skulle anvendes til Kjob af samme, kunne 

gives eller overdrages paa nogen Maade, eller paalægges, 

eller gjældbindes i Fideicommiss til nogetsomhelst vel- 
• • 

gjorende Oiemed, med mindre saadant skeer ved et 

intendeiæt'"*^ Brev, som besegies og udleveres i Nær- 

Indenled kaldes i England Pergamcnts-Documenter, som ere 

udskaarnc i Kanten omtrent i Form af Sauglænder. Naar et Document 

Ildfærdiges in duplo overskæres Pergamentet i Midten paa en saadan 

takket Maade, og vil da Takkerne eller Tænderne altid kunne bevise 

begge Afskrifters Ægthed. R. 

n* 
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vferelse af to eller flere troværdige Vidner, tolv Ca- 

lender-JMaaiieder forinden Giverens Dod, og som bliver 

indrea'lstreret i Cancelliretten sex Calender - Maaneder 
O 

efter dets Opsættelse, og endelig, med mindre at saadan 

Gave oieblikkelig træder i Kraft, nden at kunne tll- 

bairekaldes, eller uden at indeholde andre Clausuler til 

Fordeel for Giveren eller hans Efterkommere. 

Efter Lord Hardwicke havde Lovgivningen to Ting 

for Oie ved at udstede denne Act: for det Forste at 

lorebygge, at Jorder og fast Eiendom skulde for be¬ 

standig udelukkes fra Afhændelse, hvilket er gjort til 

Actens Titel, og for det Andet for at forebygge, at 

Nogen i Dodstimen skulde blive listigt overtalt til at 

borta'ive sin faste Eiendom fra sin Familie. 

Det maa dog tilstaaes, at disse Oiemed, livor sær¬ 

deles rosværdige de endog ere, ikke ere bievne fuld¬ 

stændigt virkeliggjorte ved denne Statut. Universiteterne 

og Hdiskolerne i Oxford og Cambridge og i Eton, 

Winchester og Westminster Colleges bleve udtrykkelig 

undtagne i Aeten, og flere Undtagelser ere siden gjorte 

til Fordeel for forskjellige Stiftelser, som ere blevnc 

oprettede i Mellemtiden, Det er ligesaa vanskelig at 

forstaae, hvorfor de Baand, som den paalægger fast 

Eiendom, ikke ogsaa bleve udvidede til los Eiendom, 

som at iiidsee Grunden til den Tilladelse at testamen¬ 

tere Penge, men ikke Jordegods til Velgjorenheds- 

Stiftelser'"*^. Familiernes Interesser kunne ligesaa alvorlig 

FoIKesUikkene i England gaae ofte cen Vei, og de liboiale 

Partiers Theorier i Underhuset den modsatte Vci, og saaledes finde vi, 

at medens Skikkene igjennem Aarliundreder have begunstiget Arvbaand 

især af Land, og medens nogle Parlements-Acter i den Retning virkelig 

ere udstedte, saa paa den anden Side have der altid været Partier i 

Underhuset, som have talt meget om Arvbaands Skadelighed især paa 

Jorder, og det turde ikke være meget vanskelig at hevise, at JWoH-wam- 

Arvhaandet var et af de allcrskadcligstc for Agerdyrkningen. Altsaa 
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blive krænkede ved hiin, efter Doden indtrædeude Vel- 

gjorenhedj som ved denne. Dog er denne Parleni.-Åct, 

uagtet dens Mangler, kraftigt bleveii haandliævet af 

Domstolene, og har sikkert bevirket, at en stor Masse 

Eicndom er gaaet til Arvingerne istedeiifor til velgjo- 

rende Oiemed, hvilket maaskee i nogle Tilfælde kan 

have været skadeligt, men som dog ikke berettiger til 

at drage Actens Gavnlighed i Tvivl. Forinden man 

opretter nye Stiftelser skulle vi stræbe at afhjælpe de 

Misbrug, som klæbe ved de bestaaende, og stille dem 
• • 

paa en god Fod. Og hvilke Oiemed der saa endog 

tilsigtes med testamentariske Legater, viser det sig dog 

at være hoist utilraadeligt at tillade “sygelige eller 

doende Personer” at forurette deres Familier ved “ube¬ 

tænksomme Afhændelser”. 

Haabet om at udsone tidligere Synder eller at 

erhverve sig Navn for at være gavmild, ved at skjænke 

Gaver til religios, eller velgjorende Brug efter Doden, 

er ikke den eneste Svaghed, man maa agte paa. Smig¬ 

rere, Snyltegjæster, og det hele Slæng af Testament- 

Jægere ere altid mest virksomme og fai-lige, iiaar deres 

OfFre ere i tungsindigt Lune, eller svækkede ved Sygdom, 

og i nyere Tider er mere Forurettelse begaaet mod 

Familier ved Dodssengs-Testamenter, der ere bievne 

dicterede eller forberedte af Stedmodre og Maitresser, 

forekommer defc mig, at det Jiberalc Parti vandt en partiel Princip-Scir 

ved Morl-viain-Acicn, og denne Opfattelses Rigtighed synes at be¬ 

kræftes ved Actens Titel “To prevent iockhi// tip land from being 

aliened’*. Visse Partier hos os vilde have kaldet den : “For at forebygge 

at Jorder for bestandig udelukkes fra Ilandel”. Hvad derimod Penge 

angaacr, saa kunne de aldrig siges at være ndehikkede fra Ifatidcl, selv 

om de overdrages i Mort-mahi. Klart er det tillige, at selv de incest 

aristokratisksindede, med al deres Forkjærliglicd for Arvbaand, ret godt 

kunde stemme for Morl-main^Acien, eftersom den i Grunden er cn 

velgjorende og vigtig Stotte for Familierne. /h 
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end ved noget andet. Men sikkerlig, naar en Mand 

har Tilladelse til frit at disponere over sin Eiendom, 

er det ikke for meget forlangt, at han skulde gjore det 

medens han er sin egen Herre (sut juris), det vil sige, 

medens han er ved Helbred og i fuld’Besiddelse af sine 

Aandsevner. Magten til at gjore Bdrn arveldse er af 

altfor stor Vigtighed, og kan have altfor betænkelige 

Holger, til at blive udovet af Mænd, som gaae i Barn¬ 

dom, eller dem, som ved Sygdom ere bievne svækkede 

paa Sjæl og Legeme. I Athen bleve Testamenter, som 

vare oprettede af Syge eller forstandssvage Gamle eller 

ifolge Qvinders Overtalelser kjendte ugyldige. “Athe¬ 

nienserne gjorde ingen Forskjel paa Bedrag og Nod- 

vendighed. Smigreri og Tvang, da det ene som det 

andet havde ligestor Magt til at overtale en Mand fra 

det Fornuftige’^*. Og i Rom kunde Stedmodres List 

og Smiger begrunde Sags-Anlæggelse (qiierela inof~ 

ficiosi testamenii) for at faae Testamentet kjendt 

ugyldigt. Non est consentiendum pareniibus^ qui inju- 

riam adversus liberos snos testamento indueunt; quod 

plenimque faciunty maligne circa sanguinem suum infe~ 

rentes judiciumy novercalibus delinimentis y instigaiioni- 

busve corriipti^'^. 

Den Skotske Lov har ogsaa lagt for Dagen stor 

IMisgunst mod Dodssengs-Testarnenter, og Iiar givet de 

lovlige Arvinger Magt til at ugyldiggjore alle de Do- 

eumenter, som deres Forgængere have oprettet til deres 

Skade tredsindstyve Dage forinden deres Dod, forudsat 

at dette var skeet under den Sygdom, hvoraf de dode, 

og de ikke efter den Tid vare blevnc sete uden IRstand 

i Kirke eller til Torvs. Og uden her at ville paatage 

os specielt at angive de Betingelser, under hvilke et 

* Potters Grccian Antk|uilcs, lib. lY. c. 15. 

** Digest. lib. V. tit. 2. § 4. 
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lignende Princip kunde iudfores i Loven i denne Deel 

af Riget, finde vi det tilstrækkeligt i Almindeliglied at 

erklære, at ethvert Testamente, som er oprettet paa 

Dddsleiet, og hvorved de liniaire Arvinger fravendes 

Eieiidommeii,' hiirde erklæres for ugyldigt 

* iMan har sagt, at dette Princip oprindelig indcholdtes i don En ¬ 
gelske Lov, og at de lovlige Arvingers Samtykke, da Testationsfriheden 
incd Hensyn til visse Slags Jorder var given, ogsaa var nod vendig for 
at Testamenter, der indeholdt saadannePestemmelser og vare oprettede 
paa Dodsleier eller in arliculo morlis, kunde blive kjendt gyldige. 
(I)alrymple on Feudal Property, 3.ed, p. 110). Men i Tidens l^db blev 
dette Samtykke, orn det nogensinde har været indhentet, ikke anscet 
for nSdvendigt. Og under Henrik VIlPs Regjcring gav I.ovgivningen, 
oniendskjondt den fuldvel kjendte de Ulemper, som derved tidligere 
havde været foraarsagede, Gyldighed til de Testamenter, som vare 
oprettede paa Dodsleiet, og som angik fast Eiendom. 

I Indledningen til Act 27 Henrik Vlll. c. 10, finde vi følgende: 
^‘Og ligeledes (Talen er om Eiendom, som overdrages) ved Testa¬ 
menter, der undertiden ere forfattede efter lose Talemaader og Ord, 
undertiden efter Tegn og Gestus, og undertiden ved Ilaandskrift, og 
for det Meste af saadanne Personer, som ere hjemsogte af Sygdom, 
i den yderste Dddsangest og Smerte, eller paa en saadan Tid, da de 
ikke havde god Hukommelse eller Samling, paa hvilke Tider de, for¬ 
lokkede af graadige og havesyge Personer, som ligge i Baghold rundt 
om dem, da ofte ufornuftigen og ubetænksomt overdrage deres Jorder 
og Efterladenskaber, af hvilken Grund’^ o. s. v. 

Statuten gaaer derpaa med en besynderlig Inconscqvents over til 
at bevilge Gyldigheden afalle dc Testamenter, der ere oprettede for¬ 
inden den 1ste Mai 1536, som er den Tid, hvorpaa den udkom. En 
senere Parlem.-Act af 1640, 32 Henrik VIII. c. I, tillod enhver at bort- 
tcslamentcre Jorder, der besaddes i Soceage, og da Acten 12 Charles II 
c. 24 havde forvandlet al Besiddelscsmaade i fri og almindelig Soceage, 
blev det cn Lov, at alt Jordegods kunde borttcstanienteres, hvad enten 
delte skete vi arliculo morlis eller paa anden Maade (sce anfe Side 12). 
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SYVKi^iDE CAPITEL 

Om Eiendom i Fælledsskah. Om agrariske Love. 

Nogle speculatwe Philosopher og Politikere i Old¬ 

tiden saavel som i nyere Tider have, ved at bemærke 

de Onder^ der opstaae af den private Eieiidoms Kræn¬ 

kelser, som Nogles overordentlige Bcgjærliglied og 

Andres Elendighed og Mangel bestandig have foraar- 

saget, troet, at det eneste Middel til at hæve saadanne 

Onder vilde være at afskaffe al privat Eiendom. Under 

et saadant System vilde der ikke gives Testamenter; 

Staten eller Folket, som aldrig doer, vikle være den 

eneste Eier. Menneskene skulde da arbeide i Fæl¬ 

ledsskab og dele Frugterne af deres forenede Virksom¬ 

hed lige mellem sig. De, som anbefalede Stiftelsen af 

et saadant Samfund, troede at Egennytten, denne saa 

frugtbare Kilde til Ulykker, derved vilde tilintetgjores, 

at Ingen vilde blive Gjenstand for Misundelse eller For¬ 

urettelse, saasom Ingen vilde være rigere eller fattigere 

end hans Næste, og da Hovedkilderne til Tvedragt og 

Forbrydelser vilde være udtorrede, vilde Menneskene 

bo og bygge fredeligt sammen, og kun stræbe at be¬ 

fordre hverandres Velvære, Saadanne Forvæntninger 

ere imidlertid aldeles uforenelige med den menneskelige 

Natur, og kunne derfor aldrig realiseres. Vi kunne 

ligesaagodt forsdge paa at undertrykke Fblelsen af 

Hunger eller Torst som Egenkjæi'ligheds-Principet, og 

hvis vi kunde undertrykke det, da vilde vi med det 

samme undertrykke det Princip, som driver Mennesket 

til at arbeide, til at være opfindsom og til at opsamle 

]\Iidler. “Det virksomme og umættelige Egenkjærlig- 

heds-Princip kan alene fremavle Livets Konster og 

Industriens Arbeidsloh; og saasnart civil Bestyrelse og 
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personlig Eiendoni ere bleviic indfortCj blive de nod- 

vendige for at Menneskeslægten kan bestaao”Det 

bor vel erindres, at det ikke i nogen Maade kan lægges 

os til Last, at vi give os selv Fortrinnet fremfor Andre. 

Attraa efter Forfremmelse er kun fordærvelig, naar den 

tilskynder Menneskene til at arbeide sig op ved Hjælp 

af Midler, hvorved deres Medmennesker forurettes, thi 

ellers er den en Kilde til alt hvad der er incest gavnligt. 

Og det er hovedsageligen for at forebygge denne Mis¬ 

brug og for at beskytte Enhver i Nydelsen af sin 

Eicndom, at man har stiftet Rcgjeringer. ^^Hanc enim 

ob causam”, siger Cicero, “maxime ut sua tuerentur, 

respublicæ civitatesque constitutæ sunt. Nam etsi ducc 

natura congregabantur homines, tamen spe custodiæ 

rerum suarum urbium præsidia quærebant’^ (De Ofliciis, 

lib. U. c. 21.) Det er taabeligt at troe, at det Princip 

eller Instinet, som bringer os til at foretrække egen 

Fordeel for Andres, nogensinde skulde kunne udryddes 

af Menneskets Bryst. Blev Fælledsskab i Eiendom og 

i Arbeide indfort, da vilde Egcnkjærligheds-Priucipet 

tage en anden Retning end det gjor, saalænge det er 

overladt til sig selv; det vilde foraarsage Dovenskab 

og Armod istedenfor Flid og Velstand. Men hvorvel 

dets Kraft vilde være forkeert anvendt vil den derfor 

ikke være mindre. Lad os antage, at vi have Tusinde 

Mennesker, som leve og arbeide i Fælledsskab, da 

vilde det i dette som i alle lignende Tilfælde være ind¬ 

lysende for Enhver af dem, at naar han paa den ene 

Side lægger nogen usædvanlig Virksomhed for Dagen, 

om med Legeme eller Sjæl, han da kun vil hoste en 

tusinde Part af den opnaaede Vinding, medens det paa 

den anden Side vil blive ham lige saa klart, at naar 

* (iibbon Dccliiic and Fa!I cap. 44. 
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det lykkes ham at undlade at udfore deu ham tildeelte 

Part af Arbeidetj eller at erholde mere end den ham 

tilkommende Part af Udbyttet, han da vil blive den 

eneste Vindende. Under saadanne Omstændigheder er 

det klart, at Samfundet ikke vil kunne trives, men at 

det gradeviis og just ikke langsomt vil gaae tilbage. 

Istedenfor at blive itndertrykket vil Egennyttens Princip 

blive ligesaa kraftigt som nogensinde ellers; men da Ingen 

kan vænte at forbedre sin Stilling ved Flid eller Tarvelig¬ 

hed, vil Hensyn til egen Fordeel lære Mennesket, at tage 

den modsatte Vei, nemlig den, at arbeide saa lidet og 

forbruge saa meget som muligt! De Onder, der ville 

opstaae af et saadant System, vilde være saa utaalige, 

at samme ikke vilde kunne ret længe fortsættes. Var 

dette imidlertid muligt, da vilde vi, istedetfor den In¬ 

dustri, Stræbsomhed og Velstand, som opnaaes ved den 

private Eiendom og ved Menneskenes deraf fdigende 

stadige Bestræbelser efter at arbeide sig op i Sam¬ 

fundet, overalt forefinde Dovenskab, Ligegyldighed og 

den forfærdeligste Elendighed. Vi vilde tilkjobe os en 

Fritagelse for de Forbrydelser og Uordener, som folge 

med en betydelig fremskreden Civilisation, og som 

Ilaandhævelsen af gode Love og et aarvaagent Politi 

i en hoi Grad bidrager til at afhjælpe, med at opoffre 

Alt, hvad der udmærker det civiliserede Menneske 

fremfor den Vilde, og med at udbrede Armodens Smitte 

over hele Landet. 

Forsog paa at begrunde et Samfund paa en agrarisk 

Lov eller paa det Princip at vedligeholde Jordernes 

lige Fordeling mellem Samfundets forskjelligc Familier, 

* Vi brufTc Talcmaadcii „Aj^rarisk Lav^^ i dens alinindclige Bc^ 

tydninjj, nemlij^ en Lov, som sætter Grændscr for hvormeget Jord der 

inaa besiddes af EnUcItmænd. 
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have fornemmelig fundet Sted i det Oiemed at sikkro 

sig Borgernes politiske Lighed, ved at forhindre en 

saadan Tilvæxt af Eiendom i Enkeltes Hænder, som 

kunde gjdre dem farlige for Statens Frihed. En agra- 

risk Lov anerkjender den private Eiendomsret, og 

strider derfor ikke saa meget mod Tingenes Natur, 

som Eiendoms-Fælledsskab. Men selv om det var saa 

onskeligt, som det er det Modsatte, er det dog ikke 

muligt at begrændse Godsernes Mængde eller Udstræk¬ 

ning i et heelt Land af nogen betydelig Storrclse, og 

endnu mindre er det muligt bestandig at holde deres 

Eiere i næsten de samme Omstændigheder. Dersom vi 

antage, at de forste Colonister i et uopdyrket Land 

vilde komme overeens om en saadan Plan, da vilde 

den i mindre end tolv Åar være ganske kuldkastet, og 

den storste Ulighed i Formuerne vilde være indtraadt. 

Denne vilde opstaae af Forskjælligheden i Kræfter, 

Talenter og Opforsel, af Forskjælen i Bornenes Antal 

og Anlæg, og af andre uberegnelige Tilfælde og Hæn¬ 

delser, som have Indflydelse paa Menneskenes Kaar. 

En Lighed i udvortes Stilling kunde ikke, trods saa 

mægtige Aarsagers forstyrrende Indvirkning vedlige¬ 

holdes, uden at berove de Vindskibelige og Tarvelige 

endeel af deres Fortjeneste, for at give den til do 

Dovne og Uforsynlige, og uden at betjene sig af andre 

og endnu mere forkastelige Midler. Men det er unod- 

vendigt at opholde sig længer ved saa grove Absurdi¬ 

teter. Forskjælen mellem Kige og Fattige er ikke, 

hvad nogle ovei'fladiske Sophister synes at antage, 

konstig, men virkelig; den er ligesaa meget en Deel af 

Forsynets Plan, som Forskjælen mellem Kjonnene. 

Den beroer paa do forskjællige Menneskers forskjællige 

physiske og psychiske Kræfter og Anlæg, og paa de 

forskjællige Omstændigheder, i hvilke de tilfældigt 
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blive stillede; og at forsoge paa at udjævne disse For- 

skjællighcder ved at krænke Eiendomsretten og indfore 

agrariske Love eller Love af en lignende Tendents, er 

at forsoge paa at sætte igjenneni hvad der ifolge Sagens 

Natur er impracticabelt; og hvorved tillige fremkaldes 

uuiidgaaelige og store Ulykker af forskjællig Art. 

Vore Læsere ville vide^ at Jorderne hos Joderne 

bleve deelte i ligestore Stykker, som ved Lodkastning 

bleve de Familiers uafhændelige Eiendom, hvem do 

oprindelig tilfaldt. Eieren af et af disse Stykker Jord 

kunde rigtignok sælge sin Ret dertil paa en begrændset 

Aarrække; men naar Jubelfesten indtraf, hvilket skete 

hvert 49de Aar, faldt Jorden tilbage paa dens ældre 

Eier, dennes Familie eller Arvinger, uden at nogen¬ 

somhelst Indlosning fandt Sted. Michaelis siger om 

denne Indretning, at den vedligeholdt den Lighed mellem 

Borgerne, som saa godt passede til Regjeringens de- 

mocratiske Natui’, og fremdeles siger han, at den gjorde 

det umidigt for nogen Israelit at blive fodt til absolut 

Fattigdom, da Enhver havde sin Arvepart af Jorden 

Ihvorvel det er ganske vist, at den havde den forste af 

de Virkninger, som den philosophiske Fortolker tilskriver 

den, saa er det dog ikke saa særdeles indlysende, at 

den kunde have den anden. Naar en Mand havde seet 

sig nodsaget til at skille sig ^ ed sine Jorder en 30, 40 

eller 45 Aar forinden Jubelfesten, da vilde hans Familie 

i den lange Tid, uagtet dens Ret til engang at fordre 

dem tilbage, blive stedt i den fuldstændigste Nod, og 

desuden Fattigdoms Forebyggelsen, som Michaelis om¬ 

taler, kunde ikke opnaacs, hvis man ingen Hindringer 

havde lagt i Veien for Befolkningens naturlige Tiltagen. 

Dette blev imidlertid bevirket paa følgende Maade: De 

* Coinmcntni ics of ihc Laws of Moses, I, 379. 
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jocliskc Jordeiercs Sdnuer besadde ingen egen Jord 

medens Fædrene vare ilive^ og da det saaledes var 

umuligt for dem at forskaffe sig en uafhængig Stilling, 

med mindre de forlede Hjemmet for at drage til en 

eller anden af Byerne, bleve de fuldstændigt-afhængige ' 

af Fædrene, som giftede dem, iiaar og med livem de 

fandt for godt*, og forhindrede paa den Maade en 

altfor stor Tilvæxt af Folkemængden, Saaledes avler 

det ene konstige Tvangssystem det andet. Naar man 

a priori fastsætter og begrændser Midlerne til Livsop¬ 

hold, bliver man nodsaget til enten directe eller indircete 

at indvirke paa Folkemængdens Tilvæxt. Skeer dette 

ikke, da kan Landet overvældes af Pauperisme. 

Historien fra Grækenlands og Roms tidligere Pe¬ 

rioder afgiver yderligere Beviser for Rigtigheden af 

disse Paastande. I sin Politik omtaler Aristoteles, at 

det har været Skik i flere Stater i Grækenland, at 

fastsætte det Maxirauin af Jord, som nogen maatte be¬ 

sidde; at de saaledes bestemte Portioner vare uafliæn- 

delige, undtagen i Tilfælde af Nodvendighed; og han 

tilfdier, at en Lov af Oxylus forbod at laane Penge 

mod Pant i saadaune Jorder**. Disse Bestemmelser 

have megen Lighed med Jodernes. Og den Læser, 

som dnsker at erfare mere om denne Sag, vil paa 

forskjællige Steder i det heromtalte Værk finde de 

Midler angivne, som efter Aristoteles Mening vilde ud¬ 

kræves, for at bringe Folkemængden i Overeensstem- 

melse med en saadan Fordeling. De medfore Udsættelse 

af Bdrn og andre afskyelige Skikke***. 

* Jahn's Bihlical Amiquities § 152. 

** Politica, lil). 11. c. 4 og lib. VI. c. 2. Oxylos synes at have 

været en Konge i Elis. (Pausanias, lib. IV. ss. 3, 4.) 

Arislolclcs nbi stipra, og lib. VII, c. 14. 



190 
4 

Eiendom i Fælirdsskab. 

Det samme System med Ilensyn til Jordernes Be- 

grændsning herskede i Roms tidligere og bedre Dage 

Men de uophorlige Krige, hvori Republiken var ind¬ 

viklet, og Erobringerne, som foraarsagede et bestandigt 

Aflob for Soldater og forskaffede de fattigere Classer 

af Borgerne rigelige Hjælpekilder, gjorde Vanskeligheden 

ved at forene en saadan Fordeling af Jorden med Be¬ 

folkningens frie Tiltagen mindre folelig, end i de Græske 

Stater. Det undlod imidlertid ikke at lægge sine Folger 

for Dagen, og efterlade sig dybe, varige og modbyde¬ 

lige Spor i Republikens og Keiserdommets Lovgivning. 

Som nogen Undskyldning for de her omtalte agra- 

riske Systemer kan anfdres, at deres voldsomme Ind¬ 

blanding i Enkeltmænds huslige Anliggender og de 

Hindringer, som de opstillede mod Cultur og Opsamling 

af ]\Iidler, ikke bleve betragtede paa samme Maade i 

* I (le sidste Aar har man paastaact, at der i Virkeligheden aldrig 

har været sat nogen Grændse for, hvormeget Jord cn Borger i Rom 

niaatte besidde, og at den ovennævnle Begrændsning kun angik den 

Deel af erobrede eller oflentlige Jorder, som Enkeitmænd kunde komme 

i Besiddelse af. Vi derimod hylde samme Mening som Durcau de la 

Malle og de Critikere, som paastaae, at der ikke er tilstrækkelig Grund 

til at antage en saadan indskrænket Fortolkning. Der var uden Tvivl 

sat Grændse for hvormeget af de erobrede eller Staten tilhorende Jorder 

Enkeitmænd lovligt turde besidde; men cn saadan Begrændsning l)C- 

hover paa ingen Maade at udelukke en lignende med Hensyn til de 

private Jorder. At dette virkelig var Tilfældet bliver iidtrykkeligen bc^- 

kræflet af Varro, Cato, Cicero, Liviiis, Columella og Pliiiius. Og for¬ 

uden Vidnesbyrd af cn saa overvældende Vægt maa endnu bemærkes, 

at Begrændsningen af de private Godser var overeensstenimende med 

Oldtidens Skikke og med Alt, hvad man kjendcr af Romernes Historie. 

Den Mening, at de agrariske Love alene angik Statens Jorder, synes at 

bære en ubefOiet Slutning af et Sted hos Appian (i hans Historie om 

Roms Borgerkrige), en Egyptisk Græker, som var samtidig med Adrian 

og Antoninus, og derfor aflangt ringere Vægt end de ovennævnte Skri- 

venter (Jfr. Dureau dela Malle, Economie Politique des Roinains, liv. 

IV. c. 1 og c. 4; Fuss, Roman Anliquities, s. 143 etc. 
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Oldtiden^ som i nyere Tider. I Oldtiden tabte Enkelt- 

mænds Interesser deres Betydning lige overfor Staten. 

Krigerære og offentlig Veltalenhed vare de hoie Formaal 

for Ærgjerrigheden. Handelen var almindelig foragtet^ 

og Haandværkerne overlod man til de laveste Folke- 

classer og til Slaver. De ældre Grækere og Romere 

tillagde Rigdomme kun lidet Værd, og de storste For¬ 

muer skaffede deres Eiere kun en ringe Deel af den 

Anseelse, som de længere hen i Tiden og endnu ved 

blive at bringe, med sig. Deraf kan man forklare sig, 

hvorfor de betjente sig af saadanne raae og slette Midler 

for at haandhæve den Lighed i Formue, der er saa 

nødvendig for en eensidig democratisk Forfatning, og 

hvorfor man havde saa lidet at indvende mod dem. 

De syntes at blive retfærdiggjorte ved det tilsigtede 

Oiemed, og de harmonerede med Tidens Philosophi 

Men cfterliaanden som Samfundet skred frem tabte de 

ældre Meninger gradviis deres Indflydelse. Den Attraa 

at opsamle Rigdomme, og ved deres Hjælp at opnaae 

en storre Udmærkelse, vil kunne controlleres for en Tid, 

men den kan aldrig ganske udryddes, og den vil ved 

den første givne Leilighed atter lægge sig for Dagen. 

De ældre Romeres Tarvelighed og Sparsomhed vilde 

meget længere kunne have holdt sig, hvis deres Herre¬ 

domme havde været indskrænket blot til Latium. Men 

da Italiens Rigdomme og de, som hentedes fra de ud¬ 

strakte Lande udenfor dets Grændser, begyndte at blive 

opdyngede i Rom, blev Forfædrenes Sparsomhed for¬ 

agtet af alle Classer. Ulykken var nu, at Massen af 

Befolkningen, som ikke havde lært nogen Haandtering 

eller vænnet sig til nogen Industri, saaledes at den paa 

en ærlig Maade havde kunnet erhverve sig Formue, 

blev fristet til at see sig om efter fremmede Hjælpe¬ 

kilder, Plyndring og Bestikkelse som de sikkrestc og 
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hurtigste Midler til at forfremme sig. Men disse^ livor- 

vel de forforte Mange, berigede kun Faa, s aa at, medens 

Patriciernes, Generalernes og andre Folkelederes Fa¬ 

milier i Republikcns mere fremrykkede Periode for det 

Meste besadde store Rigdomme, var Resten af Borgerne 

derimod fattig, doven, bestikkelig og rovbegjerlig. Og, 

uagtet Indflydelsen af Gracliernes Love og Bestræbelser, 

vedbleve saavel liines Rigdomme som disses Fattigdom, 

Fordærvelse og Afhængighed at tiltage. Tilslutningen 

blev Middelclassen saagodtsom tilintetgjort, og Efter¬ 

kommerne af Pyrrhus’ og Hannibals Beseirere bleve 

ydmyge Slaver af Despoter, som forsynede dem med 

Brod og Skuespil — Panem et circenses^^* 
_ u 

Det maa indrommes, at de Franske Lovgivere have 

indfort et System med Hensyn til Eiendoms-Arv, der 

or bedre skikket til at vedligeholde Ligheden i Formue, 

end de her korteligen bercirte Systemer ’^. Det Franske 

I denne vistnok sandfærdige Skildring af den Romerske Rcpii- 

kliks og Keiserstats Forfald har man at læse mellem Linierne den Trost 

lor den Engelske Republik: “Vi (Engelskmænd) ere ved vor levende 

Handel, Fabrikflid, industrielle Vaner, Overlegenhed i alle nyttige 

Konster og ved vore storartede Foretagender, for mange Tidsaldcre 

betryggede mod ct Forfald lignende Roms ’. Og vistnok ere de lier 

angivne Punkter af ingen ringe Retydning. Alen der er et andet Sam- 

mcnligningspnnkt, som her forekommer mig at være endnu vigtigere. 

Religionen hos Romerne geraadede i Forfald, og med dens Forfald, som 

allerede paa Ciccro’s Tid var langt fremrykket, holdt Republikcns For¬ 

fald stadig Skridt, og det varede meget længe inden den sig lidt efter 

lidt indtrængende Christelige Religion kunde træde istedenfor deii 

gamle som et for Staten opbyggende Element; ja den gamle Slat var 

oplost, lildcels ved den, inden dette skete. Den Christelige Religion 

derimod er i England endnu kraftig og i Fremadskriden, og deraf turde 

vel udledes de heldigste Varsler for Storbritanniens Fremtid. R. 

Vi have alt i det Foregaaende scet, at den lærde og skarpsindige 

M. Dureau de la Malle har udtrykt sin Forundring over, at de Gamle 

ikke forsogte at gjennemfore den ligelige Arvogangsmaade. (.Ivfr. 

p. 23). 
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System gjor Det indirecte, som lune gjorde directe^ og 

det har det Fortrin, at det har Skin af at være be¬ 

grundet paa de billigste Principer, og af at bringe en 

Mands Eiendom til at blive lige fordeelt mellem dem, 

hvis Fordringer dertil ere lige berettigede. I andre 

Henseender staae de dog næsten paa det samme Trin. 

Michaelis Udsagn, at enhver Jode var fodt til at mod¬ 

tage Jord, kan med ligesaa god Grund anvendes paa 

de fleste Franskmæud. Men istedenfor, som han troede, 

at dette skulde blive en Betryggelse mod Fattigdom 

er denne Afhængighed af Jord derimod den oiensyn- 

ligste Grund til sammes Forogelse, Vi have berort de 

]\Iidler, hvorved dens Indflydelse i denne Henseende 

blev formindsket i Judæa, Grækenland og Italien. Men 

heldigviis vil den nyere Tids Aand ikke tillade selv de 

dnskeligste Resultater at efterstræbes ved saadanne 

Hjælpemidler, saa at Systemet i Frankidg derfor vil 

blive overladt til dets naturlige Gang, eller alene blive 

modvirket af deres Klogt og Selvfornægtelse, som ere 

dets Virkning undergivne. 

l\ren selv om det nu var muligt, hvad det dog ikke 

er, at forhindre den skadelige Indflydelse, som udoves 

af de Franske og andre Systemer, hvis Formaal er at 

forebygge Eiendoms Opsamling og Vedbliven i de 

samme Familier, vil man dog tillidsfuldt kunne forud¬ 

sige, at det i Fremtiden ligesom hidindtil vil mislykkes 

dem at realisere deres store Formaal, nemlig dette: 

at sikkre Democratiets bestandige Overvægt. I gamle 

og tæt befolkede Lande, hvor Massen af Befolkningen ncid- 

vendigviis er fattig og afliængig, er et Aristocrati uund¬ 

værligt som Stotte for et frit Regjeringssystem. “Ethvert 

Folk, hvis Ilei.sigt det er at blive eller forblive mægtigt, 

maa nodvendigviis have et Aristola’ati, det vil sige, en 

arvelig eller ikke arvelig Corporation, som bevarer og 

13 
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vedligeholder Traditionerne, som giver Politiken Sam¬ 

menhæng, og som indvier sig til den vanskeligste af 

alle Konster, som dog nutildags Enhver troer at have 

fattet, den at regjere. Et Folk uden Aristocrati kan 

vel glimre i Videnskaber og Konster, men dets politiske 

Giands forekommer mig at maatte blive forbigaaende 

som et Meteor^. Med Undtagelse af Sparta, Carthago 

og Rom, hvor der var en stærk Indblanding af det 

aristocratiske Element, var der ingen af Oldtidens Re¬ 

publiker, som holdt sig for en længere Tid; men de 

bleve enten kuldkastede af Tyranner eller sonderrevne 

og piinte af rivaliserende Partiers voldsomme og blodige 

Kampe. Et mægtigt og vidtforgrenet Aristocrati, som 

det der findes i England, som ikke hviler paa skadelige 

eller undertrykkende Love, og som ikke nyder andre 

Privilegier end saadanne, som ere til Gavn for hele 

Samfundet, er nodvendigt for at skaffe Regjeringen 

Stabilitet og Sikkerhed og Folket Frihed. Og da nu 

vore Arvelove egne sig vel til at understotte et saadant 

Aristocrati, og til samme Tid indgyde de andre Classer 

Lyst til at virke og stræbe fremad, vilde det ikke alene 

være daarligt men ogsaa foi’brydcrisk at forandre samme: 

en lése-majesté mod de almene Interesser. De (Arve¬ 

lovene) have i hoi Grad været tjenlige til at forskaffe 

os en stdrre Deel offentlig og privat Frihed, Hygge 

lighed og Nydelse, end der nogensinde er blevet et 

andet Folk til Deel. Og da dette er Tilfældet, bor 

deres Kuldkastelse, hvis den nogensinde skulde finde 

Sted, blive Andres og ikke vort eget Værk. 

* Chevalier, Lettics sur I’Amérique^ If, 379. 



Tillæg 

M. I. 

En Act af det Skotske Parleinentj 1 Jacob VIL c. 22^ 

lG85j som opretter stedse varende Årvbaand. 

Vor souveraine Herre, iiicd hans Parlements Stænders Raad og Sam¬ 

tykke, forordner og erklærer at det for hans Majestæts Undersaatter skal 

være lovmedholdeligt, at arvbinde deres Jorder og Landgods, og at sub¬ 

stituere Arvinger i deres Årvbaand, med saadanne Bestemmelser og 

Betingelser, som de linde passende; og at modificere deres Årvbaand 

med ugylddiggjorende og oplosende Clausuler, saaledes at det ikke 

bliver lovmedholdeligt for Arvbaandets Arvinger, at sælge^ fra Årvbaand 

Idse, eller disponere over deres Jorder, eller nogen Deel deraf, eller at 

contrahere Gjæld, eller foretage nogen anden Handling, hvorved samme 

kunne vorde vurdeerte, fiadomte eller frakjendte fra dc andre som cre 

indsatte i Arvbaandet, eller Arvcfolgen tilsidesat eller afbrudt; da alle 

saadanne Handlinger herved erklæres at være i sig selv ddde og magtes- 

lose; og at den næste Arving i Arvbaandet kan strax, i Overtrædelses 

Tilfælde, lægge Sag an mod Overtræderne, og indsætte sig selv til dens 

Arving, som sidst dode iBesiddelse af Lehnet og ikke overtraadte; uden 

IVodvendighed paa nogen Maade at repræsentere Overtræderen. Dog 

erklæres tillige at kun saadanne Årvbaand kunne erholde Gyldighed, i 

hvilke dc forbemeldte iigyldiggjorende og oplosende Clausuler erc ind¬ 

førte i Afkalds-Brevene, Charlerne, Mandaterne og Adkomstbrevene; 

og naar det oprindelige Arvbaandsbre ver en Gang fremlagt for Jmrderncaf 

Sessions-Retten paa en judiciel Maade, og befales disse lierved at stad¬ 

fæste samme ved deres Embedsmyndighed; og naar Optegnelse er skeet i 

en særegen Register-Bog som fores i dette Oiemed, hvori skal anfores 

Arvbaands-Stifternes Navne og de almindelige Betegnelser af Herre- 

gaardenc og Baronieine, og de i Arvbaandet indeholdte Bestemmelser 

og Betingelser, med de forbcincldte iigyldiggjorende og oplosende Clan- 

sulcr dertil foicdc, for at opbevares i bemeldte Register in‘perpeltiam 

ret memoriam. Og for denne Optegnelse skal der betales til Register- 

Secretairen eller hans Fuldmægtige de samme Sportler, som der betales 

13* 
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for Adkomslbreves Registrering, og skulle bemeldte Bestemmelser og 

ugyldiggjorende Clausiiler gjentages i alle dc paafolgende Skjoder af 

bemeldte arvbundtie Godser til eiihvcrsomlielst af Arvbaaudsarvlngcrne. 

Og naar de cre saalcdcs indforte, erklærer hans Majestæt med forbe- 

nicldte Raad og Samtykke samme at være virkelige og gyldige, ikke 

blot mod Overtrædere og deres Arvinger, men ogsaa mod deres Credi- 

torer, Comprisers, Adjudgers*^ og andre særegne Successorer af hvil- 

kensomhelst Slags, hvad enten ifdlge legal eller conventionel Adkomst. 

Og bliver herved erklæret, at hvis bemeldte Bestemmelser og ugyl- 

diggjorende Clausulcr ikke gjentages i de Adkomstbreve og Skjoder, ved 

hvilke nogcnsomhelst af Arvbaands-Arvingerne har i Brug og nyder 

det arvbundne Gods, da skal en saadan Forglemmelse ansees som en 

Overtrædelse af de ugylddiggjorende og oplosende Clausuler hos den 

Person og den Persons Arvinger, som undlader at indfore samme, hvor¬ 

ved bemeldte Gods ipso facto hjemfalder, gaacr over og overdrages til 

den næste Arvbaands-Arving, dog skal det ingen Virkning have mod 

Creditorer eller andre særegne Successoicr, som kunne have eontra- 

heret bo7ia fide med den Person, som er belehnet med bemeldte Gods, 

i hvis Adkomstbreve de ugyldiggjorende og oplåsende Clausuler vare 

iideladte. Og endydermere erklæres herved, at intet i denne Act skal 

præjudicere hans Majestæt med Hensyn til Confiscalioner eller Mulkter 

til Straf for Forbrydelser, eller hans Majestæt eller nogen anden lovlig 

Overherre i Henseende til Lchnsherre-Tilfældighedcr, som af det arv¬ 

bundne Gods kunne tilkomme dom; men disse Mulkter og Tilfældigheder 

*skullc ikke ansecs som Tilsidesættelse af den ugylddiggjorende Clausul. 

M. II. 

Parlements Act, 10. Georg IIL c. 51, 1770, for at 

opmuntre Jordforbedring, samt Forbedring af Faste 

Eiendomme og Arve-Eiendomme i den Del af Stor¬ 

britannien, som kaldes Skotland, som haves i Besiddelse 

under strængt Arvbaand. 

Eftersom ved en Act af det Skotke Parlement, udstedt i Aaret 1685 
under Titel af „Act bctrælfende Arvbaand”, alle hans Majestæts Under- 

saatter bemyndiges til at arvbinde deres Jorder og Landgods i Skotland 

med saadanne Bestemmelser og Betingelser som de finde passende, og 

med saadanne ugyldiggjorende og oplosende Clausuler som dc finde for 

godt; hvilke Arvbaand, naar de udfores og bekjendtgjores paa den 

Maadc, som foreskrives ved bemeldte Act, erklæres at være virkelige 

40 Comprisers, i Skolsk Lov, de som bemæglige sig en andens Jord ^ Adjndgers, de 

som erhverve Dom for en SBodan Bemægtigelse. H, 
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Off gyldige mod Kjobere, Crcditoicr og andre, af hvilkensombelsl Slags; 

og eftersom mange Arvbaand paa Jorder og Landgods i Skotland, som 

ere oprettede saavel for som efter Udstedelsen af bemeldte Acf, inde¬ 

holde Claiisuler som forbyde Arvbaands-Arvingerne at udstede Fæster 

eller Forpagtninger af længere Varighed end deres eget Liv, kun foret 

ringe Antal Aar, hvorved Agerdyrkning i den Deel af delte Rige i hoi 

Grad forhindres, og det Offentlige lider megen Skade; hvilket maa daglig 

tillage, saalænge den Lov som tilsteder saadanne Arvbaand bestaaer, 

dersom ikke eet eller andet Middel udtænkes derimod: derfor, for at 

forebygge Vanheld og Ulæmpe, som er saa skadelig for det Offentlige, 

være det forordnet ved Kongens incest opboiedo Majestæt ved og med 

Raad og Samtykke af de geisllige og verdslige Loi der, og Menigmænd, 

i dette nærværende forsamlede Parlenient, og ved sammes Myndigheil, 

at det skal være, og niaa være lovligt for Eieren af et arvbundet Gods 

udi den Deel af Storbritannien, som kaldes Skotland, at iidstæde Fæster 

eller Forpagtnings-Contracter for det Hele eller cn Deel, eller Dele 

deraf for ethverlsombelst Antal Aar som ikke overstiger fjorten Aar, fra 

næste Pintse Termin, efter sammes Datum, og for en Persons Liv, som 

nævnes i Fæste- eller Forpagtriingslirevct; eller for to Personers Liv 

som nævnes deri, og som cre i Live da samme bliver udstedt, og for den 

længst levendes Liv af disse; eller for ethvertsomlielst Antal Aar, som 

ikke overstiger een og tredive Aar, fra ovennævnte Termin. 

2. Alletider forudsat, at ethvert saadant Forpagtningsbrev, for to 

Liv, skal indeholde en Clausul, som forpligter Leieren eller Lcierne ti! 

at omliegne og indeslutte, paa en védborlig og varig Maade, alle de 

Jorder, som ban saaledes tager i Forpagtning, inden et Tidsrum af tre¬ 

dive Aar, og to tredie Dele deraf inden et Tidsrum af tyve Aar, og een 

tredie Deel deraf indon et Tidsrum af ti Aar, dersom Forpagtningen 

vedbliver for saadanne respective Terminer; og at enhver saadan For- 

pagtnings-Conlract for ethvertsomlielst Antal Aar som overstiger nitten 

Aar, skal indeholde en Clausul, som forpligter Leieren eller Leicrne, 

til at indhegne og indeslnlte paa samme iMaade alle de saaledes i For¬ 

pagtning tagne Jorder i Lohet af cn saadan Termin, og to tredie Dele 

deraf inden to tredie Dele af en saadan Termin ere forlobne, os een 

tredie Deel deraf inden een tredie Deel af en saadan Termin er for- 

liiben. 

3. Ligeledes forudsat at enhver saadan Forpagtnings-Contract for 

to Ijv, eller for cnhversomhcist Termin af Aar, som overstiger 19 Aar, 

skal indeliolde en Clausul, som forpligter Leieren eller Leicrne til al 

holde og bevare Indhegningerne, efter de cre oplorte, i god og ved- 

bdrlig Stand under Forpagtningstiden, og saaledes aflevere dem ved 

dens Udlob; og at ingen Indhegninger som opfores, skulle indeholde 

mere end fyrgetyve Acres i een Mark; undtagen hvor Jorderne bestaae 
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af Hoic eller andet Jordsmon, som er af en saadan Beskaffenhed, at det 

er uskikket eller ubrugeligt lil Dyrkning ved Ploven; i hvilket Tilfælde 

Indhegningerne kunne gjores af en saadan Udstrækning som Jordsmon¬ 

nets Beskaffenhed maatte kræve* 

4. Og eftersom Anlæg af Landsbyer og Huse paa arvbundne God¬ 

ser kunne i mange Tilfælde være nyttige for det Offentlige, og ofte kunde 

foretages og blive iidforte, dersom Arvbaands-Arvinger vare berettigede 

til at opmuntre dertil, ved at udstede langvarige Forpagtninger af Jorder 

for at opfore Bygninger derpaa; saa være det herved forordnet ved 

ovenbemcldte Myndighed, at det skal være, og er herved erklæret at 

være, lovligt for enhver Eier af et arvbundet Landgods at udstede For¬ 

pagtninger af Jord, for at opfore Bygninger, for ethvert Antal af Aar 

som ikke overstiger ni og halvfemsindstyve Aar. 

5. Alletider forudsat, at ikke mere end fem .lieres skal tilstaacs 

nogensomhelst enkelt Person, enten i hans eget Navn, eller til nogen¬ 

somhelst anden Person eller Personer som handle paa hans Vegne; og 

at enhver saadan Forpagtnings-Contract skal indeholde den Betingelse, 

at Contracten skal blive ugyldig, og samme erklæres herved for ugyl¬ 

dig, hvis ikke et Vaaningshiius, hvis Værdi i det blindste ikke er under 

ti Pund Sterling, inden ti Aars Forl6b fra Contraclens Datnm er opfort, 

for enhver halv Acre af Jord som indbefattes i Contracten; og at be¬ 

meldte Huse skal holdes i god, beboelig og vedbdrlig Stand; ogat Con¬ 

tracten skal være ugyldig naar der lindes at være et mindre Antal af 

Vaaningshuse, end eet af ovenmcldte Værdi, for hver halv Acre af 

Jord, holdt i saadan Stand som ovenmeldt, staaende paa den forpagtede 

Grund. 

6. Ligeledes forudsat, at den Forpagtnings Berettigelse som her¬ 

ved gives, i intet Tilfælde skal udstrække sig til, eller forstaaes at ind¬ 

befatte, en Berettigelse til at bortforpagte, eller bortfæste llovedgaards- 

pladsen {inanovplace) ^ Udhusene, llangerne, Frugthaverne, eller Ind¬ 

hegningerne, som ligge nærmest llovedgaarden, som have sædvanlig 

været i Eierens naturlige Besiddelse, eller ere sædvanligen ikke blevne 

bortlejede for en længere Tid end syv Aar, naar den besiddende Ar¬ 

ving havde naaet Lavalder; og at ingen Forpagtning af Jorder skal ud¬ 

stedes, under denne Acts Bemyndigelse, for Anlæg af Landsbyer eller 

Opførelse af Huse indenfor tre hundrede Yards (900 Engelske Fod) fra 

Hovedgaardspladsen, som er i Eierens naturlige Besiddelse. 

7. Alletider forudsat, og være det forordnel, at alle Forpagtninger, 

som udfærdiges eller udstedes under denne Acts Bemyndigelse, skal ud- 

færdiges eller udstedes for en Afgift, som ikke er mindre end Afgiften, 

som betaltes af den sidste Forpagtning eller Fæste, og uden grassum, 

Godtgjorelse eller Haandpengo {foregift'), elleV nogen Fordeel af hvilkcn- 

somhelst Slags, som dirccte eller indirecte, forbeholdes eller tilfalcler 
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Forpagtnings-Udstederen, med Undtagelse af Afgiften, som er at betale 

ifolge Forpagtnings-Contraclcn ; og at ingen saadaii Forpagtning skal 

udstedes for, end efter Udlob eller anden Afslutning af cnliversomhclst 

forudgangen Forpagtnings-Contract paa den samme Eiendoin; eller at 

en saadan Forpagtning, dersom den er udstedt paa bestemt Tid, skal 

udlObc inden eet Aar, og at alle Forpagtnings-Contracler, som paa an¬ 

den .Maade udstedes, skulle være ugyldige og mngtcslosc. 

8. Og være det bestemt og erklæret ved ovenbcmcidte Myndighed, 

at dersom noget Arvbaandsbrev, enten udtrykkeligen eller ved Slutnings- 

fdige kommer til at indeholde en mere udstrakt Forpagtnings Bemyn¬ 

digelse, end her er given, skal det staae de besiddende Arvbaands- 

Arvinger frit for, at u-dove en saadan Magt, paa samme31aade, som om 

denne Act aldrig var bleveii udstedt. 

9. Og eftersom det kan være af stor Fordcel for det Offentlige, at 

Eierc af ai vbundtie Godser oprnnntrcs til at gjdre Udlæg af Penge, for 

at indhegne, plante, aflede Vand, eller for at opfore Landhrugs-Byg- 

ningcr og Stalde og Udhuse paa deres arvbuiidne Jorder og Arve- 

Eiendomme: og eftersom saadanne Eierc kunne ledes og opmuntres til 

at gjure delle, hvis de, deres Execntoicr og Befuldmægtigede kunde 

erholde Forsikkring om en hillig Godtgjorelse for de Penge, som ud¬ 

lægges for slige Forbedringer, af dc efterkommende Arvbaands Arvinger; 

saa være del forordnet ved den ovcnl)cmeldte Myndighed, at enhver 

Eicr af ct arvbundet Gods, som udlægger Penge for at indhegne, plante, 

aflede Vand, eller for at opfore Landbriigshuse, og Stalde og Udhuse, 

til Forbedring paa sine Jorder og Arve-Eiendomme, skal være sine 

cfterkojnmcndc Arvingers Cieditor for tre Fjerdedele af de Isenge, som 

blevc udlagtc for bemeldte Forbedringer. 

10. Alletider forudsat, at den Pengesum eller de Pcrigesuniiner, 

som udlægges for saadanne Forbedringer, af nogcnsomhclst een Arv- 

baands-Arving, i lians eller hendes Bcsiddelsestid, ikke i nogetsomhcist 

Tilfælde skal kunne udgjbre en gyldig Fordring imod de cftei kommende 

Arvbaands-Arvingcr, for mere end fire Aars fri Afgift af bemeldte arv- 

bundne Gods, efter Kradrag af alle olfcntlige Paalæg, Livrenter, og 

Gjælds Henter som kunne paahvile bemeldte Gods, saadan som dette 

iiiaatte befindes at være ved den forstc Pinlse Termin efter den Arvings 

Dod, som gjorde det Pengeudlæg, hvorfor Godtgjorelse kræves. 

11. Ligeledes forudsat, at enhver Eier af et arvbundet Gods, som 

har isinde at gjbre Pengeudlæg for slige Forbedringer, idetmindste tre 

iMaancder for han paabegynder samme, meddeler en skriftlig Under¬ 

retning derom til den Arvhaands-Arving, som nærmest cr berettiget 

til at succedere til bemeldte Gods, efter bemeldte Eiers kjodelige Ar¬ 

vinger, hvis han opholder sig i Storbritannien, eller Irland, og dersom 

den til at succedere nærmest berettigede Arving ikke opholder sig j 
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Storlu'ilaniiicn cllei’Irland, da meddeler en skriftlig Underretning li! den 

nærmeste mandlige Slægtning paa Faderens Side, og som er fnldmyn- 

■dig, eller til hans vitterlige Factor eller Fuldmægtig, om et saadant sit 

Forcliavende, specielt angivende i en saadan Underretning af hvilken 

Slags den tilsigtede Forbedring er, og de Avlsgaardc eller Ucle af God¬ 

set, paa hvilke man har isindc at foretage Forbedringerne; og tillige 

overgiver cn Afskrift deraf til Slicriffen eller Forvaltningsskriveren idet 

Grevskab, hvori Jorderne befindes. 

12. Tillige forudsat, at Eieren af et arvbundet Gods, som gjdr 

Udlæg af Penge for at foretage Forbedringer paa sit arvbundne Gods, 

i den Hensigt at blive de cftcrUominendc Arvbaands-Arvingers Credilor, 

paa den ovenanforte Maade, aarligcn, saalænge saadanne Forbedringer 

fortsættes, inden fire Maanedcr efter Martinsmesse-Termin, overgiver 

til Sheriffen eller Forvaltningsskriveren af det Grevskab, i hvilket 

de forbedrede Jorder og Arvegods befiiidcs, cn Regning over de af ham 

for slige Forbedringer udlagtc PengCy i de tolv Maanedcr, som gik forud 

for Martinsmcsse-Terniinen; og skal en saadan Regning være under¬ 

skreven af ham , og forsynet med de Bilag, ved hvilke dens Rigtighed 

bevises, naar Betaling fordres eller ad retlig Vei indkræves. 

13. Ligeledes forudsat, og være det end ydermere forordnet, at 

naar cn Sum, som cr lig med fire Aars frie Afgift cr bleven udlagt paa 

den ovenfor angivne Maadc, af een Arvbaands-Arving, 'eller flere 

Arvinger, og skal forblive en bestaaende Fordring paa de efterkommende 

Arvinger, saa skal det ikke være lovmedholdeligt for nogensomhclst af 

de efterfolgendc Arvinger, at udlægge flere Penge, ifolge denne Acls 

Bemyndigelse, for nogensomhelst af de ovennævnte Forbedringer. 

14. Og være det forordnet ved ovenbemældtc Myndighed , at 

alle Sheriffs, eller Forvaltnings-Fuldmægtige, til hvilke Regningerne, 

Bilagene og Afskrifter af Underretningerne ere overleverede, skulle in¬ 

den en Maaneds ForlOh derefter, optegne dem i en Bog, som lioldes for 

delte Oiemed, og tilbagelevere dem naar saadant forlanges; og skal denne 

Boff staac aaben for alle Personer som onske at see samme: osf de skulle 

meddele verificerede Afskrifter eller Extracter af alle Regninger, Bilage, 

og Copier af Underretninger, som ere optegnede, idet de modtage for 

deres Uleilighed det sædvanlige Gebyr for Optegnelse af Documcnler 

og Meddelelse af Extracter, og sex Pence Sterl. af enhver Person, som 

slaaer op i den Bog, i hvilken Regningerne, Bilagene og Afskrifter af 

Underretningerne ere optegnede. 

15. Og være del forordnet ved ovcnmcldte Myndighed, at 

Executoren eller Exccutorerne, Curatorcii eller Curatorerne, eller en 

anden Person eller Personer, som have Rettighed ti] Fordring, der reisor 

sig af Penge, der ere iidlagte afEicren til ct arvbundet Gods, forsammes 

Forbedring, kunne efter et Aars Forlob fra den Arvings Dod, som ud- 
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lagde rengene, fordre at den til Godset næst succederende Arving be¬ 

taler en saadan Deel deraf, som der skyldes i Medfor af denne AcIs 

Bemyndigelse, med de lovlige Renter fra den Tid til hvilken den succe¬ 

derende Arvings Ret til Afgivterne af Godset begyndte, naar han mod¬ 

tager en tilbSrlig Qviltering og Anviisning paa bemeldte Fordring; og 

blive Pengene ikke betalte inden tre Maaneder efter Fordringens Fore- 

viisning, skal det da blive lovligt for den Person eller Personer, som 

have Rettighed dertil, at anlægge Sag i Sessions-Retten fsec foran S. 58 

Note 10) imod den Arving som da er i Besiddelse, for at tvinge ham til at 

betale Pengene med paalobne Renter, og naar han har erhvervet Dom, 

skal han, hun eller de have Lov til at anvende enhver Slags aflnddii- 

velses-Maade eller Execution, som er authoriseret ved Skotsk Lov, for 

at opnaae Betaling af Gjæld, med Undtagelse af Erhvervelses-Dom mod 

det arvbundne forbedrede Gods; og i alle Spdrgsmaal om Concurrence 

for Afgifterne af det arvbundne Gods, skal den Person eller Personer, 

som have anlagt Sag og erhvervet Dom i Medfdr af denne Act, eller den 

Person eller Personer, som have Ret til en saadan Dom, have Fortrin 

for den til Godset succederede Arvbaands-Arvings andre Creditorer. * 

16. Alletider forudsat, at naar nogensomhelst Arving, som er i 

Besiddelse, bliver stævnet for Penge, som skyldes formedelst Forbe¬ 

dringer, som erc udfdrtc paa et arvbundet Gods i Medfor af denne Act, 

da skal han i ethvert Tilfælde frifindes i en saadan Sag, naar han an¬ 

viser og med fuld Virkning overdrager til Creditoren eller Creditorerne 

een tredie Deel af de frie Afgivter af det arvhundne Gods, for hans 

Livstid, eller indtil de saaledes skyldte Penge derved erc fuldkommen 

afbelalte. 

17. Og eftersom det kan hændes at Arvbaands-Arvingen, som 

næst succederer den Eier, som udlagde Pengene for Forbedring af 

det arvbundne Gods, kan doe, inden de Penge, som han skyldte for¬ 

medelst Forbedringer, Ildforte paa Godset, ere betalte, hvorved den 

Person eller dc Personer, som ere berettigede til de skyldte Penge, 

kunne have Vanskelighed ved at faac dem udbetalte: saa, for at skaffe 

Retsmiddel i et saadanl Tilfælde, være det forordnet ved ovenmeldlc 

Myndighed, at den Person eller de Personer, som ere berettigede til 

de skyldte Penge, kunne enten stævne Arvingerne og Successorerne til 

bemeldte næste Arvbaands-Arving til Gjenbetaling med nogetsomhelst 

andet Gods end det arvbundne, eller den Arvbaands-Arving, som næst 

succederer ham, eller begge, og anvende enhver Slags af Tnddrivelses- 

Maadc, eller Execution, som cr sanetioneret ved Skotlands Lov for at 

erholde Afbetaling af Gjæld, imod dem eller deres Gods, undtagen Doms 

Erhvervelse mod det arvbundne Gods, indtil de skyldte Penge erc fuld¬ 

kommen afbetalte; og den Person, eller de Personer, som ere beretti¬ 

gede til de skyldte Penge, skulle ved enhversomhelst Concurrence for 
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Afofiflernc af de arvbundne Godser, have Fortrin for den besiddende Arv- 

baands-Arvingfs personlige Creditorer; og den Person eller Personer, 

som cre berettigede til de skyldte Penge, skulle paa samme Maade være 

berettigede til at lægge Sag an mod enhver succederende Arvbaands- 

Arving, indtil Pengene cre fuldkommen betalte; og de skulle have den 

samme Forrettighed til Afgifterne af det arvbundne Gods, i Tilfælde af 

Concurrence mellem saadaniie Arvbaands-Arvingers Creditorer. 

18. Alielidcr forudsat, og være det forordnet ved ovenmeldtc 

Myndighed, at den Arving, som næst succederer til det arvbundne 

Gods, efter den Eier, som udlagde Pengene, under denne Acts Bemyn¬ 

digelse, for at udfore Forbedringer paa Godset, og en saadan Arvings 

Arvinger og Successorer skulle være forpligtede til at befrie alle efter¬ 

kommende Arvinger fra alle saadanne Dele af Gjælden, som paalob ved 

Godsets Forbedring under denne Acts Bemyndigelse, som bor at betales 

af dem selv, til et Belob af eii tredie Deel af de Afgivter, som tilfaldt 

samme lorst succederende Arving, eller hans Arvinger eller Executorer; 

og naar tredie Delen af de Afgivter, som have tilfaldet den forst succe¬ 

derende Arving, eller hans Arvinger eller Executorer, cr udtomt, daskal 

dcii næst succederende Arving og hans Arvinger og Successorer, paa 

samme Maade være forpligtede ti! at friholde alle efterkommende Ar¬ 

vinger, til Beldb af en tredie Deel af de Afgivter, han har oppebaaret; 

og Friholdelsen skal paa samme Maade være gyldig for enhver efter¬ 

kommende Arving, som har at betale, mod den foregaaende Arvings 

Arvinger og Successorer. 

19. Ligeledes forudsat, og være det forordiiet ved ovenmeldte 

Myndighed, at naar en Arvbaands-Arvings Arvinger og Successorer, 

paa noget andet end det arvbundne Gods, drages til Ansvar for de 

Penge som skyldtes for Forbedringer, udforte paa ct arvbundet Gods 

under denne Acts Bemyndigelse, at de da i alle Tilfælde frifindes i saa¬ 

danne Sager, naar de yde Betaling af cn tredie Deel af det arvbundne 

Godses Afgivter, som saadan en Arvbaands-Avving eller hans bemeldte 

Arvinger eller Successorer have oppehaaret. 

20. Og eftersom Ulæmper og Forvirring kunde foranlediges der¬ 

ved, at Executoren, Curatoren eller en anden Person eller Personer, 

som ere berettigede til den Fordring som reiser sig af de Penge, som 

Eiercn af ct arvbundet Gods har udlagt for dets Forbedring, ikke betids 

nok anmode den til Godset næst succederende Arving om at betale, hvad 

de ere berettigede til at erholde under denne Acts Bemyndigelse, og 

stævne en saadan Arving, for at tvinge ham til at betale, hvis Betaling 

ikke erlægges: saa, for at tilveiebringe et Retsmiddel i ct saadant Til¬ 

fælde være det forordnet ved ovenmeldte Myndighed, at Executoren, 

Curatoren, eller cn anden Person eller Personer, som cre berettigede 

til Fordring, som hidrbrer fra de Penge, som Eicren af et arvbundet 
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Gods havde udlagt paa dels Forbedring, skulle være forpligtede inden 

to Aars Forlob efter den Biers Dod, som udlagde Pengene, at forlange 

Betaling af den succederendeArving; og inden sex Maaneders Frist efter 

bemeldte to Aars Forlob at anlægge Sag i Scssions-Hetten, hvis Pen¬ 

gene ikke cre betalte; og uophorligt procedere for at erhverve Dom for 

den skyldte Sum, og anvende den yderste Flid for at inddrive Beta¬ 

ling af samme, eller i det mindste til Belob af en tredie Deel af Godsets 

frie Afgifter, som erc forfaldne til Betaling, til en saadan succederende 

Arving. 

21. Alletider forudsat, og være det forordnet ved ovenmcldtc 

Myndighed, at Executoren, Curatoren, eller en anden Person eller Per¬ 

soner, som erc herettigede til Fordring hidrOrende fra Penge, lullagtc 

af et arvbundet Godscs Bier, som maatte forsomme at anmode den 

næste, eller nogensomhelst anden succederende Arving eller Arvin¬ 

ger om at yde Betaling, og som niaalte lade cn saadan succederende 

Arving eller Arvinger do, uden at inddrive Betaling fra ham eller dem, 

til Belob af en tredie Deel i det Mindste, af de Afgifter, som erc for¬ 

faldne til Betaling til cn saadan Arving eller Arvinger, skulle ophOrcat 

være Creditorer til den derefter folgende Arving eller Arvinger respcc- 

tive til Belob af en tredie Deel af de Afgivter, som forfaldt til Betaling 

til den saaledes som forommcldt doende Arving eller Arvinger; og skulle 

være berettigede til at erholde Betaling af deres Fordring til Belob af 

en saadan Iredie Deel af Afgifterne, kun fra ExeciitOrerne eller Arvin¬ 

gerne af den forstc, eller nogensomhelst anden succederendeArving 

eller Arvinger, udaf nogetsoinhclst andet end det arvbundne Gods; og 

skulle være berettigede til at erholde Betaling af Overskuddet af deres 

Fordring, hvis der er et saadant, og ikke mere af den derefter succede¬ 

rende Arving eller Arvinger rcspectivc. 

22. Og da det kan skee, at den Arving, som næst succederer den 

Bier, som udlagde Penge for at udfore Forbedringer paa et arvbundet 

Gods, kan betale det Dele eller en Deel af de Penge, som skyldtes for¬ 

medelst saadanne Forbedringer, og at ban ikke lever saa længe, at han 

bliver skadeslosholdt ved den tredie Deel af Afgifterne, som han eller 

hans Arvinger eller Bxecutorer komme til at oppebære: saa være det 

forordnet ved ovenmcldtc Myndighed, at dersom den Arving, som 

forst succederer til et arvbundet Gods efter den Bier, som udlagde Pen¬ 

gene, betaler det Hele eller en Part af de Penge, som skyldes formedelst 

de udforte Forbedringer, og ikke lever længe nok til al blive skadeslos- 

holdt for hvad han betaler ved cn tredie Deel af de Afgifter, han oppe¬ 

bærer, eller lians Arvinger eller Exccutorcr oppebære, saa skal det være 

lovmedholdeligt for hans Bxecutorer eller Curatorer retlig at affordre 

Godlgjorelse af den succederende Arvbaands-Arving for en saadan An¬ 

deel af Pengene, som ikke bliver tilbagebetalt med cn Iredie Deel af de 
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Algivtcr som han, eller hans Arvinger eller Exccutorcr op|)cl)ære; off 

Godtgjflrelse skal paa samme Maadc være lovmedholdelig til Executo- 

rerne eller Curalorerne af enhver Arvbaands-Arving, som betaler mere 

end der bliver tilbagebetalt ved cn tredlc Deel af dc Afgifter som han, 

eller hans Arvinger eller Executorcr oppebære. 

23. Og være det fremdeles forordnet ved ovenmeldte Myndig¬ 

hed, at ingen Penge som udlægges for at udfore Forbedringer paa et 

arvbundet Gods, for hvilke Dom erhverves i Sessions-Retten, skal kunne 

begrunde en saadan Gjeld, at Godset, hvorpaa Forbedringerne udfårtes, 

bliver Creditor lildSmt; og hvis nogensomhclst Dom eller Tilkjendelse 

erhverves imod det arvbundne Gods for en saadan Gjeld, saa skal en¬ 

hver saadan Dom være, og samme erklæres herved for at, være, mag- 

teslds. 

24. Og være det ligeledes forordnet ved ovenmeldte Myndighed, 

at dersom den Arvbaands-Arving, som succederer til et arvbundet 

Gods, hvorpaa Forbedringer ere gjorte, bliver berettiget til en Gjælds- 

fordring, hidrorende fra saadanne Forbedringer, som den nærmest Be¬ 

slægtede, eller ved Testamente eller Bestemmelser af den Arvbaands- 

Arving, som udlagde Pengene; da skal i ethvert saadant Tilfælde, 

Gjældsfordringen være, og den erklæres herved for at være for stedse 

tilinlctgjort, og den kan aldrig mere anfOres som Gjæld mod nogensom¬ 

hclst eftcrfolgcnde Arving. 

25. Og være det endydermere forordnet ved ovennævnte Myn¬ 

dighed, at dersom nogen Arvbaands-Arving, mod hvem der opstaaer en 

Gjæld for Forbedringer, foretagne paa det arvbundne Gods, til hvilket 

han succederer, undslaaer sig for at betale de Penge, som affordres ham 

nnder denne Acts Bemyndigelse, og hvis Dom erhverves mod ham for 

det Hele af den Sum eller Summer af Penge, som der affordres ham at 

betale; skal Tiltalte i ethvert saadant Tilfælde forpligtes til at betale alle 

Sagens Omkostninger; og dersom der ikke erhverves Dom for det Hele 

af den Pengesum eller Summer, som ere bievne fordrede, skal Retten 

efter eget Skjon tilkjende enten den ene eller den anden Part Sagens 

Omkostninger, efter Retfærdighedens Fordring i foreliggende Tilfælde. 

26. Og da Sporgsmaal kunne opstaae betræffende Bclobel af de 

Summer, som ere udlaglc under denne Acts Bemyndigelse, efter en me¬ 

get lang Tid, da de virkelige Vidnerkunneværedode: saa, forat tilveie- 

bringe et Retsmiddel, og for i rette Tid at bestemme Belfibet af de saa- 

ledcs anvendte Summer; saa være det endydermere forordnet, at det 

skal være og er lovligt for enhver Arvbaands-Arving, efter han har ud¬ 

lagt Penge paa sit arvbundne Godses Forbedring som ovcnmeldt, og 

efter han har fuldendt Forbedringen af hele Godset, eller af nogen sær¬ 

egen Deel af samme, at anlægge, hvis han finder for godt, en Declarator- 
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for Sessions-Retten, eller cu Process for Sherilfen, hvortil han 

skal kalde den Arving, som næst efter hans egne kjodelige Arvinger er 

hereltiget til at succedere, og han skal i en saadan Process fremlægge 

hehOrige Reviser for de Penge, som cre udlagle for saadanne Forbe¬ 

dringer; og bemeldte næste Arving, eller nogensomhelst anden Arv- 

baands-Arving skal være berettiget til at fremlægge tilborligc Beviser 

for at afvise eller formindske cn saadan Fordring: og del skal være og 

er lovligt for bemeldte Sessions-Ret, eller for bemeldte ShcrilT, at af¬ 

sige cn Dom for en saadan DeeP- af den bemeldte Sum, som ifolge 

denne Acts sande Mening tilsigtes at skulle constituere cn Fordring paa 

de til bemeldte arvbundne Gods succederende Arvinger; hvilken Dom, 

hvis den afsiges af Sheriffen, skal blive afgjSrende, med mindre den ved 

Suspension appelleres til Sessions-Retten, inden sex Maaneder efter at 

den er blevcn afsagt; og hvis den afsiges af Sessions-Retten, i en De- 

clarator- og Appel-Sag, bliver afgjorende, dersom Appel ikke skeer^^ 

inden tolv Maaneder. 

27. Og da det hyppigt indtræffer, at der paa arvbundne Godser 

ikke findes Yaaningshuse og Udhuse, som passe til Godserne og cre ind¬ 

rettede for Ai vliaands-Arvingernes Beqvemmelighed; og at Vaanings- 

husene og Udhusene paa arvbundne Godser undertiden odelægges ved 

Ildebrand, eller ved andre tilfældige Aarsager, eller at de formedelst 

yElde blive iibrugbarc; og da det sigter til det Offentliges Vel at op¬ 

muntre Arvbaands-Aivinger i saadanne Tilfælde, til at bygge linse og 

Udliusc, som svare til deres Godser, og erc indrettede efter deres Fa¬ 

miliers Bc(|vemmclighed; saa være det forordnet ved ovennævnte Be¬ 

myndigelse, at enhver Arvbaands-Arviiig, som udlægger Penge for at 

bygge Yaaningshuse og Udhuse, eller for at udbedre eller udvide Vaa- 

ningshuset eller Udhusene paa sit Gods, skal blive cn Creditor til den 

næst eflcrfolgende Arvhaands-Arving, til et BelOb af de tre Fjerdedilc 

af de Penge, som af ham blevc udlagic. 

28. Alictider forudsat, at den Pengesum eller Pengesummer, 

som udlægges af nogcnsomhclst cen Arvhaands-Ai viiig for at hygge et 

Yaaningshuus eller Udhuse, eller for at udh. cl. udv. Vaaningsh, ell. 

Udh. aldrig i nogetsomhelst Tilfælde bliver gyldig til at conslatcre en 

Fordring paa den cfterfOlgende Arvbaands-Arving, som belobcr sig til 

mere end to Aars Afgifter af bemeldte arvbundne Gods, ofler Afdrag 

Del Skolskc Lov-Udlryk cr an aciion of Declaraior. Dets Mening; vil Læseren letlelig 

falle af Sammenhængen i del Folgende. R. 

Siden Parlementel siger en saoilan Deel, uden al tilfoie „eller del Hele'", saa synes 

derved at lilkjendegives, at Parlementel antager, at de Fordringer som opstilles i disse 

Declarator-Sager altid vil blive saa bdie, al Retten næsten aldrig vil kunne give dem 

sit fulde Medhold. R. 

Til del Britliske Overhuus. r^ 
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af alle offentlige Byrder, Livrenier, og Gjældsrcnler, hvormed bemeldte 

Gods kan være belastet, saalcdes som samme kan findes at være ved 

fdrste Pinlse-Termin efter den Arvings Dod, som udlagde de Penge, 

hvorpaa Fordring gjores. 

29. Ligeledes forudsat, at Eiercn af det arvlmndneGods,.som ud¬ 

lægger Pengene, i Forveien meddeler skriftlig Underretning derom til 

den Arvbaands-Arving, som næst efter hans egne kjodelige Arvinger 

er berettiget til at succedere til bemeldte Gods, og at han lader optegne 

cn Afskrift af samme tilligemed Regningerne over de udlagte Penge, og 

Bilag til disse i Sheriffens eller Grevskabs-Forvalterens Boger underdel 

Grevskab, hvor Vaaningshusene eller Udhusene ere beliggende, i den 

Form og paa den Maade, som ovenfor cr foreskrevet med Hensyn til 

Penge, som ere udlagto for Forbedringer paa arvbundne Godser. 

30. Og være det forordnet ved ovennævnte Myndighed, at Exe- 

cutoren eller Executorerne, Curatoren eller Curatorerne, eller en anden 

Person eller Personer, som have Rettighed til den Fordring, der hidro- 

rcr fra Penge, som ere udlagte af Eiercn til ct arvbundet Gods, for at 

opforc ct Vaaningshuus eller Udhuse, eller for at udbedre eller udvide 

Yaaningshuset eller Udhusene paa hans Gods, kunne efter eet Aars 

Forlob fra den Arvings Dod som iidlagde Pengene, fordre af den til 

Godset næst succederende Arving at han betaler det Hele, eller en saa- 

dan Deel deraf, som skyldes under denne Acts Bemyndigelse, med lov¬ 

lige Renter, at regne fra den Termin, til hvilken den succederende Ar¬ 

vings Ret til Godsets Afgifter begyndte; imod at modtage cn tilborlig 

Qvittering for og Anviisning paa bemeldte Fordring; og blive Pengene 

ikke betalte inden tre Naanedcr efter en saadan Fordring, skal det være 

lovligt for den Person eller Personer, som have Ret dertil, retlig at til¬ 

tale den næst succederende Arving, paa den Maade, som ovenfor er forc- 

skreven for at inddrive Penge, som blive udlagte for Forbedring paa 

arvbundne Godser. 
% 

31. Og være det endydermere forordnet ved ovennævnte Myn¬ 

dighed, at de samme Godtgjorclses-Regler for succederende Arvbaands- 

Arvingcr ogSucccssorcr i Henseende til Gjældsfordi ing, og i Henseende 

til Fortrin i Conciirrence for Afgiften, og i Henseende til at paalæggede 

Tiltalte Udredelse af Omkostninger og for at bestemme den udlagtc 

Sum, skulle komme til Anvendelse i Henseende til Penge, som udlægges’ 

for Rygning, Udbcdiing eller Udvidelse af Vaaningshuse eller Udhuse 

paa arvbundne Godser, under denne Acts Bemyndigelse, som ovenfor cre 
( 

forordnede med Hensyn til Penge, som ere udlagte af arvbundne God¬ 

sers Eierc, for at udfore Forbedringer paa deres Godser, i den Hensigt 

at forboie sammes Afgifter og Værdi. 

32. Og da det ofte kan indtræffe, at Intlhegning af Jorder i Skot¬ 

land kan forsinkes eller forhindres, eller i det mindste, vanskeliggjores 
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derved, at Arvinger lil arvbuiidne Godier iUke have i deres Magt atom- 

hytte smaa Parceller af deres arvhundne Godser for andre Jorder, som 

erc bcijvcmme for det arvhundne Gods, og mere gavnlige for Landets 

Forbedring i det Hele: saa, for at lilvcichringc et Hjælpemiddel i saa 

Tilfælde, være det forordn, v. o. M. at det skal være, og er lovligt for 

arvhundne Godsers Eierc, at gjorc Tusk eller Ombytning af Jorder, 

med alle og enhver Person eller Personer, for bemeldte Godsers Gavn 

og Fordecl, og for den Egns Forbedring, hvor saadanne Godser ere be¬ 

liggende, hvad enten det maaltc være ved Indhegning eller paa andre 

Maadcr. 

33. Forudsat, at ikke mere end tredive af Plovland, og ikke 

mere end eet hundrede-Acres af Jorder, som bestaae aflloie eller andet 

Jordsmon, som ifolgc sin Natur er ubrugeligt eller uskikket til Dyrkning 

ved Plov, af saadanne arvhundne Godser, og som befindcs i Sammen¬ 

hæng paa et Sted, blive bortgivne til Ombytning; og at en æquivale- 

rende Jord som steder til det arvhundne Gods, hvormed Ombytning 

gjores, modtages i Stedet for den Jord, som gives i Hytte: og for at be¬ 

stemme og ligne Værdien af de Jorder, som skulle ombyttes, skal det 

arvhundne Godscs Eicr, i det Uiemed henvende sig til Sheriffen eller 

Grcvskabs-Forvallcicn i det Grevskab, hvor det arvhundne Gods er 

beliggende, som derpaa skal udnævne to eller flere kyndige Personer, 

for at syne og ligne Værdien af de Jorder, man har isinde at omluske 

eller bytte, og naar de med Ed bekræfte, at Dyttet vil blive retfærdigt 

og lige, kan Sheriffen eller Forvalteren bemyndige, og det bliver 

ham herved paalagt at bemyndige Dyttet som skal skee ved Magcskiftc- 

Contract; og naar denne er udfort og optegnet i Sheriffens, eller For¬ 

valterens Doger inden tre Jlaancder efter sammes Fuldbyrdelse, skal 

den være gyldig for alle Hensigter og Oiemed; og den Jord, som gives 

tilbytte til det arvhundne Gods, skal ansces for at være en Deel deraf, 

og skal blive alle de forbydende, ugyldiggjorende og oploscnde Arv- 

baands-Clausuler underkastet paa samme iMaade, som om den oprinde¬ 

lig havde været en Deel af Godset; og de fra det arvhundne Gods. 

bortgivne Jorder, skulle derefter ansees for at være gangne ud af Arv- 

baandet, og befriede fra alle forbydende, ugyldiggjorende og oplosende 

Clausuler i samme. 

34. Og være det end yderm. forordnet og erklæret ved den oven¬ 

nævnte Myndighed, at| denne Act skal udstrække sig lil og oinfalle 

alle Arvbaand paa Jorder og Arvegods i den Deel afStorbrilannicn, som 

kaldes Skotland, som ere udforte eller senere blive udforte, og hvad 

enten de ere af et tidligere eller senere Dalum end bemeldte Act, som 

udstedtes i Aarct eet Tusind sex hundrede og fem og firsindstyve. 
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;v8. III. 

En Bei'etiiing om Jordforpagtniiig efter il/e/a?/er-Systcmet 
(y. 111) af en Artikel om Agerdyrkning i Frankrigs i 
i jReyMe Trimestrielle^ for April 1828. 

»Qua.nd les propriétaires nc oultivent pas cux-niéincs leurs tcrres, le 
tnode de leur ioyer est la circonstance la plus influeiite sur l’état de 
leiir culture. Ce mode en France est généralemcnt déleslable, A l’cx* 

eeptioii de la Klandre et de cc trés-pclit noinbre de proviiiccs cu le 
systéiiie de la cullure allerne est suivi depuis tres long-lemps, la durée 
des baux cst beaueoup trop courle, pour qiie le fennicr ait le temps de 
recouvrer les dépcnses quc iiécessile I’établissement d une nouvelle iné- 
tiiode de culture et pour roliicr quciqucs avantages de cc cliangentent. 
Enfiii, dans unc tres-grande partic du royaume, dans toutes les provinces 
du centre, les ferniiers sont å pcine connus. Les terres sont cultivces 
par de lualbeurcux mélayers, travaillcurs å moitié fruit, qui se chargent 
pour trois nus de tous les Iravnux de la culture, et qui doivent rendre 
au propriétairc la moitié de ses produits bruts. Le métayer apportc ses 
bras, son ignorance et son bon appétit; le propriétaire lui conftc un so! 
épuisé, tout le inobilicr indispensable å sa cliétive exploitation, le grain 
necessaire au premier ensemcncemcnt, et méme celui qui duit le faiie 
subsister lui et sa J'amille, jusqu'å la premiere rccolte. Le métayer la- 
bonre, séme, moissonne, et vit la-dessus. Lui et les siens repus, le 
propriétairc a la reste. Quelqiicfois, entre le propriétaire et le métayer, 
<(ui est un pauvre paysan, il s’interposc sous le nom de fermier un troi- 
siémc individu, le plus souvent un petit bourgeois de village, trés-rusé, 
qui assure au premier sur le produit du Iravail du second un petit revenu 
fixe et indépcndaut de Kabondance et du pi ix des récoltes. Cet bomme 
nc prend aueune part active aux travaux de la culture, mais il assistcå 
tous les dépouillcmcnts de récolle quc fait le métayer, il Ic suit å tons 
les marchés pour s’emparcr de la moitié qui lui est due de tous les 
produits; son habilcté consiste å prendre au delå de cette moitié sur la 
part du métayer; comme il sait lire et ecrirc, et qu’ordinairemcnt le 
métayer ne le sait pas, il a beaueoup‘d'avanlage sur lui pour enibrouillcr 
les comptes, et finalcment le voler. Sous ce maitre toujours présent la 
condition du métayer cst encore bien plus miserable. Ce fermier qui a 
généialeincnt quclques avances, paie la rente du propriétaire avec assez 
de régularité; il fait de petites spéculations sur la vente de ses denrées, 
et queiquefois il s’enrichit. Cette combinaison est assez commodc pour 
le propriétaire, qu’elle décbarge de toute survcillancc, et auqucl elle 
olTi'C quelque garantie de payement: mais cllc est ruineusc pour la cul¬ 
lure parce qu’clle mainlient dans unc extiéme misére le métayer, qui 
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cultiverait nioiiis mal s’il poiivait faire quelqiies profits et qiielqiies 

épargnes dans les années d’abondance; ellerempéche de s’élever jamais 

a la condition de fermier-cultivaleur; elle fait passer dans la poche de 

la ruse la rcconipensc du travail.” 

M. IV. 

Sporgsmaal forelagte afdode Mr. Oliver, Forpagter af 

Lochend og Millrig/ i JMid-Lotliianj en overinaadc 

forstandig praktisk Forpagter, med lians Svar derpaa. 

SpOrGSMAal 1. — Vilde det være fordeelagtigt for den Sltotske Ager¬ 

dyrknings Interesse, hvis Forpagterne, især i de bedst dyrkede Dislricler, 

fik Lov til at fremleie deres Forpagtergaarde? 

2. — Naar vi forudsætte, at Leierne i'de lieronUalte Districlcr lik 

Lov til at dele deres Forpagtergaarde og borltestainentere dem, hvad 

vilde blive den sandsynlige Virkning af en saadan Tilladelse paa Landets 

Agerdyrkning, og paa Leiernes Livs-Stiiling? 

il/r. Olivers Svar paa foregaaende Sporgsmaal* 

„1. — Med Hensyn til det forste af disse Sporgsmaal, saa forekom¬ 

mer det mig, at selv om Leierne fik Lov til at fremleie, vilde ingen stor 

Forandring i Skotlands nærværende Landhuusholdning og Landbrug 

finde Sted for en temmelig lang Tid. Da den Praxis at bortforpagte 

Jorder heri Landet paa nitten Aar har været ganske almindelig næsten 

i eet Aarhundrede, og Lov til Fremleie meget sjælden er blevet tilstaaet, 

have Jorderne naturligviis faldet i cn saadan Klasse af Drugeres Hænder, 

som begive sig til l^andvæsenet med det faste Forsæt, at opolfre det sin 

hele Livstid. Personer af denne Slags vilde sandsynligviis ikke strax 

afbenytte Tilladelsen til Fremleie. En temmelig lang Tid vilde udfor- 

dres til at frembringe en saa stor Forandring i deres Skikke og An¬ 

skuelser; men at den dog vilde frembringes, hvis Tilladelsen blev given, 

er, troer jeg, vist. Meget af den Skotske Agerdyrknings Fortrin maa 

tilskrives Landbrugernes satte og driftige Charaktecr; og det System at 

bortforpagte Jorder paa et bestemt Antal Aar, med Forbud mod Over¬ 

dragelse eller Fremleie har bidraget meget til Dannelsen af hiin Cha- 

racleer og Driftighed. En Mand som tiltræder en Forpagtning paa nitten, 

eller eet og tyve Aar, vel vidende, at han ikke har Tilladelse til at 

overforc den paa cn anden; og at hans Interesse i Forpagtergaarden 

ophorer med det accordcrle Tidsrums Udlob, bliver ansporet til cn 

kraftig og tidlig Paabegyndelse af de nodvendige Forbedringer, da han 

vced, at jo længere de udsættes, desto mere vil den ved dem opnaaelige 

14 
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Fordccl foimiiuIsKcs. For at frciiiliiiiigc denne VirUning", er det iinnd- 

Yærligt at Leicren, eller hans lovlige Arving forbliver i Besiddelse af 

Gaarden, saalænge Forpagtnings-Contracten er i Kraft; og folgelig at 

der ingen Tilladelse gives til at ON crdrage eller frcinleie. Mange Per¬ 

soner, som sandsynligviis ikke vilde afbenytte en saadan Rettighed, 

kunde dog alligevel, hvis den blev tiistaaet, begynde at blive tvivlraa- 

dtge angaaende Frcmlcien; Virkningen af denne Tvivlraadighed vilde 

snart vfse sig paa Gaardens Husholdning. Det kan maaskee antages, 

at Rettighed til Fremlcie vilde ikke bringe Forpagteren til al formindske 

sine Bestræbelser, eftersom jo mere Jorderne forbedres, jo stSrre bliver 

deres Værdi. Dette vilde ogsaa, uden Tvivl, blive Tilfældet indtil en 

vis Grad; mcu man maa vel erindre, at on keicr som har besluttet at 

tage en Forpaglcrgaard i Brug, har kun at overbevise sig selv om aten 

Forbedring vilde være fordcelagtig; hvorimod hvis han tænker paa 

Frernleie, eller blot er tvivlraadig derom, han maa fole at hans Gjcn- 

gjæld for Udlæg heroer paa, om han er i Stand til at overbevise dem, 

som skulle blive hans Fremleierc, at de udbragte Penge vil indbringe 

Gevinst. Leicre, som befinde sig i en saadan Stilling altsaa, ledes ganske 

naturlig til helst at iididre saadanne Forbedringer, som falde ineest i 

Oiet og synes at være fordeelagtige; medens de som ere virkelig gavn- 

lige, og som de vilde have udfort, hvis de fra Begyndelsen havde været 

ganske visse paa, at de selv vilde have deres Gaarde i Brug indtil For¬ 

pagtningens Udlob, enten slet ikke paatænkes, eller udsættes. Af disse 

og andre Grunde, som det er nnodvendigl at anfore, forekommer det 

mig, at den bedste Forpagtniiigsmaade er, at bortforpagte Jorderne paa 

et fastsat, bestemt Aaremaal, uden Tilladelse til Fremlcie eller Over¬ 

dragelse, off al derved saavel Eieres som Leieres Interesse mecst be- 

fordres. Og jeg troer ikke at noget andet Aaremaal end det, som 

næsten overalt i Skotland er brugeligt, nemlig nitten Aar, vilde være 

gavnligt at sætte i Stedet for dot. Nitten eller eet og tyve Aar forskalfe 

fuldkommen tilstrækkelig Leilighed til, med Fordeel at udfOre de til det 

egentlige Agerbrug strængt taget henhorende Forbedringer, inedmis 

dette Aaremaal ikke er saa langt, at det forleder Lcieren til Opsættelse 

eller Dorskhed. Da det saaledes er min klart fattede Mening, at det 

System, at bortforpagte Gaarde paa nitten Aar, uden Tilladelse til at 

overdrage eller frernleie, har været et af de vigtigste Hjælpemidler til 

at skabe heri Landet (Skotland) en Klasse af Landbrugere, som er, det 

vover jog at sige, dc fleste andre Landes Jordbrugere overlegen, og til¬ 

visse den eneste Klasse, i hvis Hænder Agerdyrkningen kan stadigt 

blomstre, saa vilde jog ansec Alt hvad der maatte have nogcnsomhelst 

Tendenls, selv i den allerringcste Grad, til at indfore en lavere Slags af 

Leierc, som skadeligt. Men Tilstaaelsen af Ret til Fremlcie vilde ikke 

frembringe nogen ringe Virkning. Den vilde langsomt, maaskee, men 
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jeg troer, sikkert, tilveiebringc Cii Forandring til det Værre i vore 

Anskuelser og Skikke; og den vilde i al Sandsynlighed, drage ind i 

denne IVæringsgreenj i Særdeleshed paa Tider, da der var megen Vel¬ 

stand hos den agerdyrkendc Klasse, Feisoner, som snarere vilde specu- 

Icre paa at fremleic deres Gaarde for forhoict Afgift, end paa at tage 

dem i Brug for hele Forpagtningstideii. 

.leg veed at mange oplyste Personer have tænkt, at Rettighed til 

Fremleic er fornnftinæssig, og at den vil hefiiules at være gavnlig for 

Agerdyrkningen. De paastaae, at entreprenerende Leiere, som vare 

i Besiddelse af Fags-Kundskab med Fags-Færdighed ogCapital tillige, vilde 

yde Agerdyrkningen væsentlig Tjeneste, og at de med det samme be¬ 

tydelig vilde foroge deres egen Vinding, ved at leie Gaarde som hehove 

Forbedring, forudsat at de kunde fremlcie dem, efter de havde iinder- 

gaact Forbedring, til keicre som havde mindre Capital; saa at, ved at 

tilstaae Rettigheden til Fremleic, hele I.andet vilde hurtigere blive for¬ 

bedret, medens en vid .Mark vilde blive aabnet for de Forpagteres Virk¬ 

somhed, som erc af den hoierc Klasse. Hvis nogen saadan Fordeling af 

af Agerdyrknings-Klogt og Capital virkelig kunde opnaaes, saa vilde 

dette vistnok vise sig at være gavnligt; men jeg anscer det for at være 

ligefrem umuligt. Ingen forsynlig Forpagter vil nogensinde forlade sig 

paa, at de Penge han bar udlagt i Forbedringer, vil blive ham gjen- 

belalte ved cn Persons Drift, som staacr tilbage i Kundskab og Midler: 

gjor ban det, saa vil han, naar det er for sildigt, opdage sin Vildfarelse. 

IblandtForpagtere, som i enhver anden Klasse, findes Fags-Kundskab og 

Raadighcd over Capital langt hyppigere forenede bos een og samme 

Person med Forsigtighed, end med den Slags af speculativ Entreprise, 

som kunde fore til den paatænktc Fordeling. Rettigheden til at frem- 

leie Forpagtergaarde hele og udelte (thi hidtil har jeg betragtet Sagen 

blot fra dette Synspunkt) vilde altsaa i Stedet for at være cn fordeel- 

agtig Ting enten for Agerdyrkningen, eller for Forpagterslanden i Al¬ 

mindelighed, vise sig at være, derom foler jeg mig overbeviist, fordær¬ 

velig for begge. Dog vilde Ulykken vise sig tifold foroget, dersom 

Rettighed til at udstykke Gaardo blev given tilligemed Rettigheden til 

Fremleie. Ved denne yderligere Impuls vilde Frenileie-Systemet og 

Tilintetgjorelsen af de nærværende Landbrugere gaac frem med stærkt 

foroget Hastighed. En saadan Tingenes Tilstand kunde næppe andet 

end tilsidst bringe Agerdyrkningen til det yderste Forfald, ved at ind- 

fore en Klasse af Leiere, som hverken besad tilstrækkelig Klfigt eller 

Capital for Jordens tilhOrlige Dyrkning. 

Den stærke Attraa hos den st6rste Flerhed af dem, som cre hævede 

eet eller to Trin over den simple Arbeider-KIasse, efter at besidde et 

Stykke Jord, er hlcven utvivlsomt constateret ved ethvert Lauds Erfa¬ 

ring, hvor Lcilighed er blcvcu given til dens Tilfredsstillelse. Og at 

J4^ 
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denne Attraa skulde existere og være særdeles mægtig, er slet ikke at 

undres over. Enhver onsker at blive uafhængig, og niana^e erc kun 

altfor tilboielige til at forestille sig, at naar de have faaet Forpagtnings- 

Contract paa saamegcn Jord, som vil forsyne dem med Mælk, Meel, 

Kartofler og andre af de vigtigste Næringsmidler, samt et Muus (hvor- 

paa efter deres Opfatningsmaade ingen Deel af Afgiften nogensinde 

hviler), saa have de opnaaet, eller i det Mindste ere paa gode Veie til 

Uafhængighed. Sjælden betænke de, at de samme Sager kunne er¬ 

hverves nied mindre Bekostning af dem, som gjorc Agerdyrkning til 

deres Profession, og som besidde Midler til at fremniane alle Jordsmon¬ 

nets Kræfter. Men selv om de betænkte dette, er det ikke megetsand- 

synligt, at det vilde bringe dem til at forandre deres Beslutning. Der 

er en Fornoielse, aldeles uafhængig af Forestillingen om Vinding eller 

Tab, i at blive forsynet med Levnctsmidler og andre Sager, som erc 

avlede paa vor egen Gaard, og under vort eget Tilsyn. Disse uddeles 

mere rundhændet, og fortæres mere frit, end Sager som erhverves ved 

ligefrem Penge-Udlæg, og som kun kan erhverves igjen ved at gjentage 

den samme altid uvelkomne Griben i I.ommen. Men der erc andre Be¬ 

tragtninger, som udove'kanskee en endnu storre Indflydelse i at bringe 

Folk af lavere Stand til at tage Forpagtergaarde. Den forogede localc 

Indflydelse og Betydning, som de opnaa ved at blive Forpagtere, an- 

spoi'cr dem til at byde paa Forpagtninger. Men det er aabenbart, at de 

ikke kunne faae Jorder i Besiddelse uden ved at tilbyde overdrevne 

Afgifter, Ingen Leier vil skille sig ved en Portion af sin Gaard, med 

mindre han erholdcr, ikke blot Afgiften, som skal betales til Godsherren, 

men tillige det Hele eller næsten det Hele af den Profit, som han 

pleiede at faae ud af samme; og hvis Gaardon var ansat til fuld Afgift, 

medens den var udeelt, saa er det en ligefrem Folge, at selv om den 

blev hortforpagtet uden forhoiet Afgift, bliver Afgiften dog for hoi naar 

den bliver udstykket i et Antal smaa Forpagtninger; thi Agerbrugs- 

Forretninger, naar man stiller Klfigt og Kundskab lige, kunne aldrig 

udfores saa godt efter en lille som efter en stor Maalestok; da den 

tilsteder en behorig Arheidsfordeling saavcl som Anvendelse af Ma¬ 

skineri. Vistnok vilde det, som ovenmeldt, fordre en temmelig lang 

Tid at bringe Fremleie og Udstyknings-Systemet i fuld Gang i et Land 

som Skotland, der haves i Brug af Landmænd, hvis nærværende An¬ 

skuelser og Vaner saa lidet stemme overeens med en saadan Skik. 

Alligevel synes der at være tilstrækkelige Grunde til at antage, at den 

stærke Attraa hos en meget stor Klasse efter at komme i Besiddelse af 

ct Stykke Jord, næsten paa hvilkesomhelst Vilkaar, vilde bringe en 

saadan Klasse til at byde Afgifter langt over den virkelige Værdi som 

Jordstykket kan have, naar det skal anvendes udelukkende for Ager¬ 

brugs Oiemed. Og der kan ikke være nogen Tvivl om, at denne for- 
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holede Afgift vilde i Længden Kraftigen overtale Forpagterne til nt 

udstykke og fremleie deres Gaarde. Thi, hvorvel den forhOiede Afgift 

man lovede, vilde i de fleste Tilfælde blive slet betalt, saa vilde dog 

Fristelsen, især efter at Systemet en Gang var blevet indfort, vise sig 

at være for mægtig for Forpagteren at modstaa. At Sagerne, tidligere 

eller sildigere, vilde saaledes stille sig, hvis Forpagterstanden fik Ret¬ 

tighed til Fremleie og Udstykning af deres Gaarde, er efter min For¬ 

mening ganske vist; og under en saadan Tingenes Tilstand vilde Ager¬ 

dyrkningen gaae tilbage næsten ligesaa hurtigt som den er skreden frem 

i de sidste hundred Aar her i Landet. Agerdyrkningen har i ethvert 

Land i Europa, saavel i ældre som nyere Tider været blomstrende, eller 

det modsatte, just i Forhold til den virkelige Brugers Kapital og Klogt. 

Agerdyrkningens Historie kjender, saavidt jeg veed, ingen Undtagelse 

fra denne Regel. I Sandhed, slet Agerdyrkning er saa uadskillelig for¬ 

bunden med Brugere af den lavere Klasse, at selv i Skotland, hvor man 

dog nu saa godt forstaaer sig paa Landhuusholdning, er det dog ot 

yderst sjældent Tilfælde, at man træCTer en lille Gaard paa tyve til halv 

tredsindstyve acres, som de virkelige Brugere, der levede for et hundred 

Aar siden, ikke vilde have anseet for yderlig ussel. Det forekommer 

mig at være ligesaa uforniiftigt at antage, at Agerdyrkningen ikke vilde 

tage Skade ved at indfOre den Art af Leiere, som gradviis vilde udbrede 

sig over hele Landet, dersom Fremleie og Udstykning blev tilladt, som 

at Hurtigheden af Hendes Majestæts Postbefordring intet vilde lide, 

dersom Londons Bryggerheste bleve anlagne istedenfor den Race af 

fyrige Gangere, som bruges for nærværende Tid. 

II. — Det andet Sporgsmaal: — Naar vi for det forstc antage, al 

Leiere fik Rettighed til at dele og testamentere deres Gaarde til mand¬ 

lige Arvinger, men al de ikke fik Lov til at overdrage eller fremleie til 

nogen anden Slags af Personer, saa er jeg vistnok af den Mening, at en 

saadan Rettighed vilde tilsidst i hoi Grad skade Agerdyrkningen, Virk¬ 

ningen af denne Forholdsregel vilde dog for nogen Tid ikke blive sær¬ 

deles ioinefaldende, idetmindste for dem, som cre ubekjenite med 

Agerdyrkningens praktiske Details, og for en temmelig lang Tid maaskee 

vilde dens Virkninger ikke foles. Siden den Amerikanske Krig have 

Skotske Jordbrugere havt den stærkeste Lyst til at udvide deres For¬ 

pagtnings Drift; og hvor dette ikke lod sig opnaa ved at faa tilstodendc 

Jorder i Forpagtning, har man hyppigt taget sin Tilflugt til et Tillæg af 

Gaarde, som kunde være beliggende fem, ti, ja endog lyve (Engelske) Miil 

borte fra Forpagterens Opholdssted. Saa almindelig i Sandhed har i de se¬ 

nere Tider Begjærlighcden efter store Forpagtninger været, og saa dybt er 

den Tanke indprægctF'orpagternes Gemyt, at Agtværdighed foren stor Deel 

er afhængig af Besiddelsen af en stor Jordstrækning, at cn lille Forpagter 

ifolge deres Dom næsten er en ligesaa uanseelig Person som en Haand- 
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væi kssvend. Det t r denne Kolelsc, tiocr jeg, som tildeels maa forklare den 

Kjendsgjerning, at Jorder af anden Klasse i lang Tid have været ansatte 

til hoierc Afgift i Forhold til deres Værdi end Jorder af forste Klasse; 

da store Gaarde af den forste Slags kunde med Lethed erholdes, hvor¬ 

imod det sammenligningsviis var vanskeligt at erholde saadanne af den 

sidste Slags. Den samme Fdlelse gjor sig gjældende hos sniaa Capila- 

lisler, naar de kjohe Jordriendom. De fleste ville hellere betale den 

samme Sum for 1,000 acres end for 200 eller 300, skjondt den Indkomst, 

som den forstnævnte Jordlod kunde yde dem, vilde blive noget mindre 

end den de kunde vænto af den sidste. Da de Folelser og Skikke, som 

for nærværende Tid gjorc sig gjældende hos den Skotske Forpagter cre 

af denne BeskalFenhcd, saa er det ikke meget rimeligt, at de vilde for 

det forste formindske Storreisen af deres Gaarde. De vilde synes, at 

de ikke havde anbragt — de kalde det pul down — deres Sonner paa 

en anstændig Maadc, dersom hver af dem kun lik cn Portion af deres 

F'aders Gaard, og folgelig vilde Udstyknings-Processen i nogen Tid kun 

skride langsomt frem. Men dog, hvor stor en Hindring iinægteligcn 

gammel Vane end lægger i Veicn for Udstykningen, er der kun altfor 

god Grund til at frygte, at den gradviis vilde, blive overvunden. For¬ 

pagteres Sonner vise cn næsten uovervindelig Altraa efter at folge 

deres Fædres Beskjæfligelsc. Og dette vil ikke synes underligt for 

Nogen, som kjender til den Maadc, hvorpaa de opdrages. Jeg har scct 

den Paastand anfort et eller andet Sted, at Drenge i en meget tidlig 

.Alder lægge for Dagen cn Forkjærlighed for Pidske, og Piger for Dukker. 

Men hvordan det end er, saa er jeg vis paa, at en Forpagters Son 

aldrig saa snart er istand til at bruge sine Becn, forend han onsker at 

blive Herre over cn Pidsk, og at faae Tilladelse til at gjore Brug af 

samme paa Gaardens Qvæg. Derpaa onsker han at stige til Hest, og 

ved Tjenestefolkenes Foielighed opnaaer han ofte denne Tilfredsstillelse 

i en meget tidlig Alder. Som han voxer op bliver Skuespillet endnu 

mere lokkende. Han seer at hans Fader er Herre over Alt paa Gaarden. 

Alle foic sig efter hans Behag og adlyde hans Befalinger. Han synesat 

være det eneste Væsen, som faaer ethvert Onske tilfredsstillet, og som 

besidder en uomtvistet Magt over enhver Person indenfor hans Sphærc. 

Næppe til nogen Tid af Aaret synes Forretningernes Krav i hol Grad 

at lægge Beslag paa hans Tid eller Onsker. Det er sandt, at han ofte 

maa være ude paa Marken og have Tilsyn med de Arbeider, som der 

gaae for sig; men i de fleste Tilfælde forekommer cn Yngling dette kun 

at være en Fornoiolse. Og saa er der Herredomme over Heste, Hunde, 

Geværer og undertiden over Jagthunde (Uævehundc); og den derved 

opnaaelige Forlystelse SCO de unge Mænd, eller tro at sec, lader sig 

fuldkommen godt forene rned en rigtig Bcstyrpisc afen Forpagtergaard. 

Saaledes, Alt hvad der er mcest onskeligt staacr ifolge deres Anskuelse 



Tillæg. 215 

i Forbindelse incd Landvæsen, og delte endydennere paaenTid, da 

Sindet er ineesl modtageligt for Indtryk af en dyb og varig Beskaffenhed; 

og naar man tager i Betragtning, at de i al Sandsynlighed aldrig have 

havi nogen J^cilighed til at sammenligne denne Leveinaade med Noget- 

somhelsl, der var halv saa tiltrækkende^ kan man da undres over, at de 

næsten alle hige efter at blive Forpagtere? flied mindre, i Sandhed, 

Drengenes Forældre i en tidlig Periode beslutte at lade ham vælge eet 

af de lærde Fag, eller at sende ham udenlands , og de have sorget for 

at opdrage ham for et saadant Oiemed, saa har han kun Valget mellem * 

en Forpagters Beskjæftigelse, og en Urtekræmmers, en Silkekræmmers, 

en Brændeviinsbrænders eller noget saadant. fllcn for at komme ind i 

on eller anden af disse Næringsveic udfordres der en tre til fi-m Aars 

Læretid, og i denne Tid bliver Ynglingen fra Landet, som pleiede fra 

fliorgen til Aften at strcil'e omkring paa fliarken, domt til at stane tolv 

Timer om Dagen bagved en Kramboddisk og veie Thec i pundeviis, 

eller maalc Potter Kom, eller Baand i alenviis; og selv efter hans Læretid 

er omme, maa han, hvis han skal gjore sig liaab om at komme frem, 

lægge sig efter sit Handelsfag med utrættelig Flid. Disse ere nogle af 

de Omstændigheder, som gjore det saa vanskeligt, selv under den nær¬ 

værende Tilstand, at forrnaa Forpagteres Sonner til at vælge en anden 

Lcvevci; men de have intet Valg, og de vide dette. Det store Belob 

af Capital, som der fordres til at besætte og forbedre en Gaard af den 

Udstrækning, som vil være Borgen for Anstændighed, tilligemed For¬ 

budet imod at dele Gaarden mellem lo eller flere S6nner ved Faderens 

Dod, gjdi det næsten nundgaaeligt for en Forpagter, som har tre eller 

lire Sonner, at anvise de to eller tre af dem en anden Levevei, og dette 

opnaaes ved at indprente deres unge Sind lige fra Barndommen, hvor 

aldeles umueligt det er at de nogensinde kunne blive Forpagtere, flien 

hvis Forpagterne havde Lov til at dele og borttestamenlere deres 

Gaardc til deres Arvinger, kan der ikke efter mit Skj6n være nogen 

Tvivl om, at Sonnernes Bcgjæilighed efter at blive Forpagtere, da tillige 

fllulighcden for at de opnaaede deres Onskers fllaal vilde bestyrkes ved 

Forandringen i Jordernes Beslddclsesmaadc, vilde gradviis, og ikke 

meget langsomt formindske Gaardens Storrclse, hvilket da tilsidst vilde 

lede til en saadan Udstykning, som vilde gjdre dem for smaa, for hus- 

Iioldningsmæssigt og med Fordecl at kunne haves i Brug. I Begyn¬ 

delsen, da Gaardene vilde tilfalde erfarne Forpagteres Sonner, vildeder 

ikke spores nogen Aftagen i Brugernes KlOgt eller Agerdyrkningskonst; 

men saasnart som Udstyknings-Processen havde gjort nogen betydelig 

Fremgang, vilde cn tilsvarende Formindskelse vise sig i deres Capital 

og Kvner. Smaa Gaarde nina nodvendigviis forskalfe forholdsviis 

mindre Vinding end store. Det er folgclig klart, al under et saadant 

Systt'in vilde hvert paafolgcndc Slægtled blive mindre og mindre skikket 
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for Landluiuslioldningen. Agerdyrknings-Capital kan hverken tilveie- 

hringes eller bevares uden en stor Masse af afsættelige Jordproducter, 

som kunne yde Afgift og Vinding; men denne Produetmasse maa sam- 

menligningsviis blive ringe i etlivert Land, hvor Jorderne ere udstykkede 

i smaa Lodder. Den lille Gaard maa ernære en Familie saavelsom den 

store; og dersom vi tor rette os efter Irsk Erfaring, saa synes det at 

Hornenes Antal istedenfor at formindskes med Gaardenes Formindskelse 

snarere tiltager i omvendt Forhold. I ethvert Tilfælde kan Driftens 

. Hekostning ikke andet end foroges, naar Gaardene reduceres under den 

tilborlige Storrelse, og der maa folgelig enten en Formindskelse af 

Afgift, eller af Vinding finde Sted. For en temmelig lang Tid maaskec 

vilde den tiltagende Eflersporgsel efter Gaarde foraarsage, at en storre 

Deel af denne Formindskelse maatte falde paa Vindingen, men tilsidsl 

vilde den ogsaa naae til Afgifterne. Eftersom Vindingen formindskedes 

saa maatte ogsaa Driftsmidlerne aftage, og hvad der kanskee er af en 

endnu storre Vigtighed, Midlerne til at dyrke, de paafolgende F’orpagter- 

Slægters Aandsevner; og uden en saadan Dannelse vilde selv Capitalen, 

hvis den havdes, være af ligesaa liden Nytte som en Sabel i en Plov¬ 

mands Haand, naar denne havde en flink Fægtemester til Modstander. 

„I de foregaaende Bemærkninger har jeg overveiet Virkningerne 

af at udstykke Gaarde og borttestamenlere dem til Arvinger under den 

Forudsætning, at kun mandlige Arvinger skulde være Arvetagere Men 

dersom qviiidelige Arvinger og Sidelinier skulde succedere paa samme 

Maade, vilde Agerdyrkningens Interesser lide en endnu storre Skade. 

Det kan ikke antages at Forpagteres Dolire i ethvert Tilfælde vilde ind¬ 

lade sig i Ægteskab, kun med Forpagteres Sonner. Vel er delte et 

hyppigt Tilfælde; men hvis Forpagtere kunde give deres Dottre en Por¬ 

tion af deres Gaarde, saa vilde en saadan Medgift lokke Personer, hvis 

Levefag vare mindre behagelige, til at soge Ægteskabs-Forbindelser 

med unge Fruentiinre af deres Caste. Dette, forsaavidt som det kunde 

have nogen Indflydelse, vilde aabenbart have en Tendents til at iiulforc 

en Slægt af Brugere, som var aldeles ubekjendt med Agerdyrkning; 

hvilket i Forening med Gaardenes ubetydelige Storrelse, vilde bidrage 

sit til at bringe Avlsbruget ned til det laveste Standpunkt. 

„I det Hele altsaa, forekommer det mig, at den nærværende Jord- 

forpagtuings-Maade i Skotland, med Contrakter paa 19 eller 21 Aar, og 

med strængt Forbud imod at overdrage, frcmleic, eller delo Gaardene, 

har væsenlligen bidraget til Agerdyrkningens Opkomst, og til Forpag¬ 

ternes Agtværdighed og Anseelse. Vor Besiddelscs-Maadc giver os 

fuldkommen Sikkerhed for, at vi ville hoste den fulde Nytte af vore 

Udlæg, imedens tillige den Vished, at vor Interesse i Jorden ophOrer, 

naar de nitten Aar ere forlobne, tilskynder til en kraftig og iiopsat Ud- 

Itirelse af de nodvendige Forbedringer; og tillige Forbudet mod at 
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fremforpagte, udstykke og overdrage, fuldstændig forebygger Gaardenes 

Udparcellering, og Indforelsen af en mindre velhavende og mindre in¬ 

telligent Klasse af Brugere. Jeg vilde derfor formene, at enhvcrsomhclst 

Forandring i den besiaaende „Lov for Jorddrot og Leier”, eller i For¬ 

pagtnings-Skikken, som tilstedede Frcinforpagtning eller Udstykning i 

nogcnsomhclst Skikkelse, eller Testamentering til flere Arvinger, vilde 

vise sig at være i hOi Grad skadelig for Leiere og Jorddrotter.” 

ENDE. 

Rettelse.. 

s. 107, 10de Linie nedenfra: for 11,550,000 læs 21,550,000. 
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